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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO Nº 2015000015, CELEBRADA EL DÍA 
28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 
 
 
Asistentes: 
Sr. Alcalde-Presidente: 
Rafael GARCÍA GARCÍA 
 
Sres./Sras. Concejales/as: 
Olga CAMPS CONTRERAS 
José RUIZ CERVERA 
Estefanía BALLESTEROS MARTINEZ 
Manuel PEREZ MENERO 
Maria Carmen HORTELANO GOMEZ 
Manuel LOZANO RELAÑO 
Laura ESPINOSA PEREZ 
 
Sonia CASAUS LARA 
Antonio José MIR BALLESTER 
María José BARTUAL MARTÍNEZ 
Vicente VALERO HERNÁNDEZ 
 
Emili ALTUR  I MENA 
Lluna ÀRIAS CORTINA 
Lluís SENENT SANCHEZ 
Maria VIU RODRIGUEZ 
 
Tatiana SANCHIS ROMEU 
David SÁNCHEZ PÉREZ 
 
José Alberto LÓPEZ CAMARILLAS 
Alicia MORENO MARTINEZ 
 
Adrián JUSTE AGULLÓ 
 
 
Sr. Secretario: 
José Rafael ARREBOLA SANZ. 
 
Sra. Interventora: 
M. Dolores MIRALLES RICÓS 
 
Comienzo:  20:02 horas  
Finalización:  00:07 horas 
 
Lugar: Salón de sesiones 
 

 
DESARROLLO DE LA SESION 

 
En la ciudad de Burjassot en la fecha y a la hora indicada, se reúnen en la Sala de reuniones de este 
Ayuntamiento los/as Concejales/as antes mencionados, bajo la presidencia del Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento, para celebrar la sesión ORDINARIA del Pleno, en primera convocatoria. Actúa como 
Secretario el que lo es de la Corporación. 
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Comprobada la asistencia de miembros suficientes para constituirse válidamente el Pleno, el Alcalde declara 
abierta la sesión y entra seguidamente a tratar los asuntos que componen el orden del día. 
 

ASUNTOS TRATADOS 
 
Antes del inicio de la sesión, el Alcalde explica que el motivo de la celebración de este pleno ordinario, hoy 
lunes día 28 de septiembre, se debe a que mañana hay una serie de actos previstos con motivo de la 
festividad de San Miguel. Asimismo comenta que desde la Universidad Popular, impulsada por EUPV de 
Burjassot, una serie de historiadores, con motivo de la celebración del centenario de la construcción del 
edificio del Ayuntamiento, y con carácter voluntario, han editado el libro CENTENARIO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL DE BURJASSOT. Sus autores son, Robert Blanes, Ángel 
López, Mª Amparo López y Vicente Sanchís. A continuación, por Mª Amparo López se procede al reparto de 
ejemplares a los miembros de la Corporación Municipal. 
 
 
SECRETARIA 
 

1. SECRETARIA- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR Nº 14 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2015. Expediente: 000093/2015-00 

 
Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes: 
 
Por el grupo C’s,  Tatiana Sanchis manifiesta que en acta anterior había un error al nombrar los 
componentes de la Mesa de Contratación y el Secretario le responde que ya fue subsanado y publicado en el 
BOP. 
 
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por unanimidad, ACUERDA aprobar el borrador del acta de la 
sesión anterior nº 14 de fecha 28 de julio de 2015 tal y como ha sido redacta por el Secretario. 
 
 
2. SECRETARIA- CORRESPONDENCIA Y PUBLICACIONES LEGALES. Expediente: 000094/2015-00 
 
Por el Secretario se da cuenta de la siguiente correspondencia y publicaciones: 
 

• Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de 
determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. (BOE nº 
218 de 11/09/2015). 

 
• Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y 

suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de 
empleo público y de estímulo a la economía. (BOE nº 219 de 12/09/2015). 

 
• Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y 

perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. (BOE nº 228 de 23/09/2015).+ 
 

• DECRET LLEI 4/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures urgents 
derivades de l'aplicació de les disposicions addicional quinze i transitòries primera i segona de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, relatives a 
l'educació, salut i serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. . (DOGV nº 7610 de 
08/09/2015). 

 
Por lo que los miembros del Pleno Local quedan enterados. 
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3. SECRETARIA- CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA-
PRESIDENCIA Y DE LOS DELEGADOS DE ÁREA Y DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL. Expediente: 000095/2015-00 
 
Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe: 
 ” De acuerdo con lo dispuesto en el artículo. 42 del ROFRJ de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 
2568/1986, de 28 de noviembre, se da cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y por los 
Concejales Delegados de Áreas en materia de su competencia desde el número 2114 del 16/07/2015 al 2577 
de fecha 15/09/2015 ambos inclusive y los acuerdos de la Junta de Gobierno Local nº 24 de 27 de julio de 
2015, nº 25 y 26 de 14 y 21 de septiembre de 2015 respectivamente, a los efectos de control y fiscalización 
de los órganos de gobierno municipal por el Pleno, competencia atribuida por el art. 22.a) y 46.2.e) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 104 del ROF.” 
 
Por lo que los miembros del Pleno quedan enterados. 
 
 
4. SECRETARIA- PROPOSICIÓN. DAR CUENTA DE LA SENTENCIA RECAIDA EN EL 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 119/2013-PE, RECURSO INTERPUESTO POR MARIA CRISTINA 
SUBIELA ESCRIBA Y OTROS CONTRA ACUERDO PLENARIO DEL AYUNTAMIENTO DE BURJASOT 29 
DE ENERO DE 2013 (PLAZA COORDINADORA ACTIVIDADES DEPORTIVAS). Expediente: 000056/2013-00 
 
Este asunto, cuando se convocó el orden del día de este Pleno, no había sido previamente dictaminado por la 
correspondiente Comisión Informativa, por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 y 82.3 
del RD 2068/11086, de 28 de noviembre por el que se aprueba el ROF, el Pleno antes de entrar a debatir 
sobre el mismo, por unanimidad ratificó su inclusión en el orden del día. 
 
Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe: 
” Con fecha 28/10/2014, nº 20126, se recibió en el Registro de entrada del Ayuntamiento escrito remitido por 
el TSJCV SALA DE LOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN, relativo a AUTO nº 402/2014 de 
27/10/2014, dictado en el Procedimiento Ordinario nº: 2 /OOO119/2013-PE Procedimiento Ordinario nº 
492/2014, recurso interpuesto por MARIA CRISTINA SUBIELA ESCRIBA, SONIA CASAUS LARA, ANTONIO 
JOSE MIR BALLESTER, JULIAN CARRILLO BERRUGA, VICENTE VALERO HERNANDEZ, MARIA JOSE 
BARTUAL MARTINEZ, JESUS ANTUÑA HIGUERAS, SALOME ANDRES CATALA y CRISTINA 
TRIBALDOS PERALES,, contra acuerdo plenario del ayuntamiento de burjasot 29 de enero de 2013 (punto 
11 del orden del día) sobre modificación de la rpt y plantilla de funcionarios y personal laboral en relacion con 
la plaza de coordinador actividades deportivas. 
 
De dicho AUTO se dio cuenta en la Junta de Gobierno de fecha 3 de noviembre de 2014 y cuyo texto se 
transcribe a continuación: 
 

“La Sala ACUERDA declarar la incompetencia de esta Sala para la conocimiento de las alegaciones 
y remitir el presente recurso al Juzgado Decano de los de Valencia para su reparto, conocimiento y 
resolución. 
Esta resolución no es firme y frente a la misma cabe recurso de reposición ante la propia Sala, que 
ha de interponerse en el plazo de CINCO días..”  

 
Con fecha 7/09/2015, nº 15584, se ha recibido en el Registro de entrada del Ayuntamiento escrito remitido 
por el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 5 DE VALENCIA, relativo a la sentencia nº 
163/2015 de 8/06/2015, dictada en el Procedimiento Ordinario nº 492/2014, recurso interpuesto por MARIA 
CRISTINA SUBIELA ESCRIBA y OTROS. 
 
Siendo el fallo de la sentencia el siguiente: 

 
 “DEBO INADMITIR el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dª. Salomé Andrés Catalá 
y otros contra el acuerdo del pleno de la corporación de 29 de enero de 2013, dictado en ejecución 
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de sentencia, sobre modificación de la RPT y plantilla de funcionarios y personal fijo en relación con 
la plaza de coordinador de actividades deportivas, sin pronunciamiento en costas..” 

 
Por todo ello. se eleva al Pleno la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 
Primero.- Quedar enterados de la citada sentencia. 
 
Segundo.- Dar traslado del mismo al Negociado de GOBERNACIÓN que tramitó el expediente. 
 
Tercero.- Remitir copia de este acuerdo al JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 5 DE 
VALENCIA para su conocimiento y efectos oportunos.” 
 
Por lo que los miembros del Pleno quedan enterados. 
 
 
5. SECRETARIA- 5 .01 - DEDICACIONES CONCEJALES. PROPOSICIÓN. PROPUESTA 
MODIFICACIÓN NÚMERO DE CONCEJALES CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA.. Expediente: 000086/2015-00 
 
Este asunto, cuando se convocó el orden del día de este Pleno, no había sido previamente dictaminado por la 
correspondiente Comisión Informativa, por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 y 82.3 
del RD 2068/11086, de 28 de noviembre por el que se aprueba el ROF, el Pleno antes de entrar a debatir 
sobre el mismo, por unanimidad ratificó su inclusión en el orden del día. 
 
Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe: 
 ” Con motivo de la nueva composición de la Corporación surgida tras las Elecciones Locales celebradas el 
pasado día 24 de mayo de 2015 y una vez constituido el Ayuntamiento el 13 de junio de 2015, corresponde al 
Alcalde realizar la propuesta sobre el número de miembros de la misma que desempeñarán sus cargos con 
dedicación exclusiva de conformidad con lo establecido en el artículo 75.5 y concordantes de la Ley 7/1985 
de 2 de abril reguladora de las bases de Régimen Local (LRBRL) y el artículo 13.4 del RD 2568/1986 de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el ROF. 
 
De conformidad con el artículo 75.1 de la LRBRL, los miembros de las corporaciones locales percibirán 
retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso 
serán dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social, asumiendo las corporaciones el pago de 
las cuotas empresariales que corresponda. 
 
Según el artículo 75.5 de la LRBRL, corresponde al Pleno, a propuesta del Alcalde, aprobar el número de 
concejales que desempeñarán su cargo con dedicación exclusiva y al Alcalde determinar los concejales que 
ostentarán esta dedicación. 
 
Visto que en los municipios con población comprendida entre 35.001 y 50.000 habitantes, los miembros que 
podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederán de once (artículo 75ter de la 
LRBRL). 
 
El Pleno en sesión de 22 de junio de 2015, a propuesta del Alcalde, aprobó que el número de concejales que 
desempeñarán su cargo con dedicación exclusiva serán los siguientes: 

 

Grupo Político 
Dedicación exclusiva 

(100%) 
PSOE 3 
Partido Popular 1 
Compromís 1 
Ciudadanos --- 
EUPV 1 
Totes 1 
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TOTAL 7 

 
Con fecha 24-06-2015 núm. 20150011605,  Emili Altur Mena, portavoz del grupo político municipal 
Compromís solicita, para su grupo, que se modifique este acuerdo sobre el número de concejales con 
dedicación exclusiva (que era de 1 para su grupo) y el adoptado también por el Pleno el 22-06-2015 sobre el 
número de concejales con dedicación parcial (que era de 0’5 para su grupo) para que a partir del 01 de julio 
de 2015 no haya ningún concejal de Compromís con dedicación exclusiva y en cambio, a partir de esa misma 
fecha, los concejales de su grupo con dedicación parcial pasen de 0’5 a 2 concejales, cada uno de ellos con 
una dedicación del 75%. 
 
Esta propuesta fue aprobada por el Pleno en sesión de 30-06-2015 y quedó como ha continuación se indica: 
 

Grupo Político 
Dedicación exclusiva 

(100%) 
PSOE 3 
Partido Popular 1 
Compromís 0  (*) 
Ciudadanos -- 
EUPV 1 
Totes 1 

TOTAL 6 

 
(*) Hasta el 01 de julio de 2015, el número de concejales que Compromís tenía con dedicación 

exclusiva era 1. A partir de esa fecha no tendrá ninguno. 
 

Posteriormente, se han solicitado las siguientes modificaciones: 
 
1ª.- Con fecha 09-09-2015, núm. 20150015735,  Emili Altur Mena, portavoz del grupo político 
municipal Compromís solicita, para su grupo, que se modifique este acuerdo del Pleno de 30-06-2015 
sobre el número de concejales con dedicación exclusiva (que era de 0 para su grupo) y el adoptado 
también por el Pleno el 30-06-2015 sobre el número de concejales con dedicación parcial (que era de 
dos concejales al 0’75% cada uno de ellos) para que desde el 01 de octubre de 2015 haya un 
concejal de Compromís con dedicación exclusiva y, desde esa misma fecha, los concejales de su 
grupo con dedicación parcial pasen de 2 a 1 concejal con una dedicación parcial al 50%. 
 
2ª.- Con fecha 21-09-2015, núm. 2015016370,  José Alberto López Camarillas, portavoz de EUPV, 
manifiesta que en la actualidad tiene una dedicación exclusiva (con efectos económicos desde el 13-
06-2015) y solicita que se modifique la misma para que en lugar de tener una dedicación exclusiva 
del 100% pase a tener una dedicación parcial del 90% debido a que tiene previsto volver a realizar 
colaboraciones periodísticas y comunicaciones audiovisuales sin que ello afecte a su representación 
política. 

 
Por todo ello, se propone al Pleno, la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
Primero.- Modificar a los grupos políticos municipales Compromís y EUPV el número de concejales que 
desempeñarán su cargo con dedicación exclusiva según el siguiente detalle y con efectos del 01 de octubre 
de 2015: 
 

Grupo Político 
Dedicación exclusiva 

(100%) 
PSOE 3 
Partido Popular 1 
Compromís 1  (*) 
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Ciudadanos -- 
EUPV 0 (**) 
Totes 1 

TOTAL 6 

 
(*) Desde el 01 de julio y hasta el 30 de septiembre de 2015, el número de concejales que 

Compromís tenía con dedicación exclusiva era 0 (cero). Desde el 01-10-2015, tendrá 1 (uno). 
(**) Desde el 13 de junio y hasta el 30 de septiembre de 2015, el número de concejales de EUPV con 

dedicación exclusiva era de 1 (uno). Desde el 01-10-2015, no tendrá ninguno. 
 
Segundo.- Por resolución de la Alcaldía se determinará a los miembros del Ayuntamiento que realizarán sus 
funciones en régimen de dedicación exclusiva. 

 
Tercero.- Publicar este acuerdo en el BOP y en el Tablón de anuncios de la Corporación. 

 
Cuarto.- Para la efectividad de este acuerdo y en caso de ser necesario se realizará una modificación 
presupuestaria para atender este gasto” 
 
Sin intervenciones, el Pleno, por unanimidad, ACUERDA aprobar en sus propios términos la propuesta 
anteriormente transcrita. 
 
 
6. SECRETARIA- 5.02 - DEDICACIONES CONCEJALES. PROPOSICIÓN. PROPUESTA 
MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CONCEJALES CON DEDICACIÓN PARCIAL.. Expediente: 000086/2015-
00 
 
Este asunto, cuando se convocó el orden del día de este Pleno, no había sido previamente dictaminado por la 
correspondiente Comisión Informativa, por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 y 82.3 
del RD 2068/11086, de 28 de noviembre por el que se aprueba el ROF, el Pleno antes de entrar a debatir 
sobre el mismo, por unanimidad ratificó su inclusión en el orden del día. 
 
Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe: 
 ” Con motivo de la nueva composición de la Corporación surgida tras las Elecciones Locales celebradas el 
pasado día 24 de mayo de 2015 y una vez constituido el Ayuntamiento el 13 de junio de 2015, corresponde al 
Alcalde realizar la propuesta sobre el número de miembros de la Corporación que desempeñarán sus cargos 
con dedicación parcial de conformidad con lo establecido en el artículo 75.2 y 5 y concordantes de la Ley 
7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases de Régimen Local (LRBRL) y el artículo 13.4 del RD 2568/1986 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el ROF. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 75.2 de la LRBRL, los concejales que desempeñen sus 
cargos con dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones, 
o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación 
efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el Régimen General de la Seguridad 
Social en tal concepto, asumiendo la Corporación las cuotas empresariales que corresponda (...). Dichas 
retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen, en su caso, en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos plenarios de determinación de los cargos que lleven 
aparejada esta dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen de la 
dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones. 
 
Según el artículo 75.5 de la LRBRL, corresponde al Pleno, a propuesta del Alcalde, aprobar el número de 
concejales que desempeñarán su cargo con dedicación parcial y al Alcalde determinar los concejales que 
ostentarán esta dedicación. 
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El Pleno en sesión de 22 de junio de 2015 modificó la propuesta inicial del Alcalde, aprobando finalmente que 
el número de concejales que desempeñarán su cargo con dedicación parcial serán los siguientes: 
 

Grupo Político 
Concejales con 

Dedicación Parcial 
Régimen de 
dedicación 

PSOE 2 Al 50% cada una 
Partido Popular 1 Al 50% 
Compromís 1 Al 50% 
Ciudadanos 2 Al 50% cada una 
EUPV 1 Al 50% 
Totes   

TOTAL concejales 7 ------------ 

 
Con fecha 24-06-2015 núm. 20150011605,  Emili Altur Mena, portavoz del grupo político municipal 
Compromís solicita, para su grupo, que se modifique este acuerdo sobre el número de concejales con 
dedicación exclusiva (que era de 1 para su grupo) y el adoptado también por el Pleno el 22-06-2015 sobre el 
número de concejales con dedicación parcial (que era de 0’5 para su grupo) para que a partir del 01 de julio 
de 2015 no haya ningún concejal de Compromís con dedicación exclusiva y en cambio, a partir de esa misma 
fecha, los concejales de su grupo con dedicación parcial pasen de 0’5 a 2 concejales, cada uno de ellos con 
una dedicación del 75%. 
 
Esta propuesta fue aprobada por el Pleno en sesión de 30-06-2015 y quedó como ha continuación se indica: 
 

Grupo Político 
Concejales con 

Dedicación Parcial 
Régimen de 
dedicación 

PSOE 2 Al 50% cada una 
Partido Popular 1 Al 50% 
Compromís 2 Al 75% cada uno 
Ciudadanos 2 Al 50% cada una 
EUPV 1 Al 50% 
Totes   

TOTAL concejales 8 ------------ 

 
Posteriormente, se han solicitado las siguientes modificaciones: 
 
1ª.- Con fecha 09-09-2015 núm. 20150015735,  Emili Altur Mena, portavoz del grupo político 
municipal Compromís solicita, para su grupo, que se modifique este acuerdo del Pleno de 30-06-2015 
sobre el número de concejales con dedicación exclusiva (que era de 0 para su grupo) y el adoptado 
también por el Pleno el 30-06-2015 sobre el número de concejales con dedicación parcial (que era de 
2, al 75% cada uno de ellos) para que desde el 01 de octubre de 2015 haya un concejal de 
Compromís con dedicación exclusiva y, desde esa misma fecha, los concejales de su grupo con 
dedicación parcial pasen de 2 a 1 concejal, con una dedicación del 50%. 

 
2ª.- Con fecha 21-09-2015, núm. 2015016370,  José Alberto López Camarillas, portavoz de EUPV, 
manifiesta que en la actualidad tiene una dedicación exclusiva (con efectos económicos desde el 13-
06-2015) y solicita que se modifique la misma para que en lugar de tener una dedicación exclusiva 
del 100% pase a tener una dedicación parcial del 90% debido a que tiene previsto volver a realizar 
colaboraciones periodísticas y comunicaciones audiovisuales sin que ello afecte a su representación 
política. 

 
Por todo ello, propongo al Pleno, la adopción del siguiente ACUERDO: 
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Primero.- Modificar a los grupos políticos municipales Compromís y EUPV el número de concejales que 
desempeñarán su cargo con dedicación parcial según el siguiente detalle y con efectos del 01 de octubre de 
2015: 
 

Grupo Político 
Concejales con 

Dedicación Parcial 
Régimen de 
dedicación 

PSOE 2 Al 50% cada una 
Partido Popular 1 Al 50% 
Compromís 1 (*) Al 50% 
Ciudadanos 2 Al 50% cada una 
EUPV 2 (**) Al 90% y 50% 
Totes   

TOTAL concejales 8 ------------ 

 
(*) Hasta el 30 de septiembre de 2015 el número de concejales de Compromís con dedicación parcial 
era de dos (2) al 75% cada uno de ellos. Desde el 01 de octubre de 2015, pasará a tener uno (1) al 
50%. 
(**) Hasta el 30 de septiembre de 2015 el número de concejales de EUPV con dedicación parcial era 
de uno (1) al 50%. Desde el 01 de octubre de 2015 pasará a tener dos (2), uno al 90% y otro al 50%. 

 
Segundo.- Por resolución de la Alcaldía se determinará a los miembros del Ayuntamiento que realizarán sus 
funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial. 

 
Tercero.- Dar de alta a estos concejales en el régimen general de la Seguridad Social, asumiendo el 
Ayuntamiento el pago de las cuotas empresariales que corresponda. 

 
Cuarto.- Publicar este acuerdo en el BOP y en el Tablón de anuncios de la Corporación. 

 
Quinto.- Para la efectividad de este acuerdo y en caso de ser necesario se realizará una modificación 
presupuestaria para atender este gasto” 
 
Sin intervenciones, el Pleno, por unanimidad, ACUERDA aprobar en sus propios términos la propuesta 
anteriormente transcrita. 
 
 
BIENESTAR SOCIAL 
 
7. BIENESTAR SOCIAL- ADHESIÓN DE LA ALCALDÍA A LA DECLARACIÓN DEL CONSELL DE LA 
GENERALITAT ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE LAS PERSONAS REFUGIADAS Y ASILADAS 
EN EL SENO DE LA UNIÓN EUROPEA. Expediente: 000064/2015-02 
 
Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe: 
 ” Vista la Declaración del Consell de la Generalitat ante la situación de emergencia de las personas 
refugiadas y asiladas en el seno de la Unión Europea, esta Alcaldía se adhiere a la misma cuyo texto 
literalmente se transcribe a continuación: 
 
<< DECLARACIÓN DEL CONSELL DE LA GENERALITAT ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE 
LAS PERSONAS REFUGIADAS Y ASILADES EN EL SENO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
A lo largo de los últimos días estamos asistiendo de forma atónita e impotente a un alud de noticias en torno a 
la situación de desplazamientos forzados de miles de familias que huyen de los conflictos bélicos a sus 
respectivos países. 
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Frente a la grave situación de crisis humanitaria producida por el éxodo masivo de personas y familias, el 
40% de los cuales son niños y niñas, que no encuentran respuesta de acogida en la Unión Europea, el 
Consell solicita mayor sensibilidad del gobierno español hacia el sufrimiento de todas estas personas, ante la 
intención expresada de reducir la participación en la asunción de responsabilidades de acogida de personas 
refugiadas y asilada, negociando a la baja con las instituciones europeas el número de personas a acoger por 
el estado Español, como si de frías cifras se tratara. 
 
No podemos estar de acuerdo con la cantidad de personas asiladas a acoger ofertada por el propio Gobierno 
central en la Unión, que no está a la altura de la dimensión de la tragedia en su cantidad y calidad: Solo en 
Siria, de los diecisiete millones de habitantes originales, hay más de doce millones de personas que necesitan 
ayuda humanitaria urgente, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
de los cuales más de siete millones y medio han sido víctimas de desplazamientos forzosos en su país y 
cuatro millones han ido a países próximos del Oriente Medio y norte de África (sólo Turquía acoge a más de 
dos millones), mientras que en Europa se ha recibido ya más de 350.000 peticiones de asilo. De todas estas 
personas, el gobierno Español trasladó la intención de asumir tan solo la ínfima cifra de 2.739, cuando se le 
solicitaban sólo 5.800. La Unión Europea debería de asumir una cifra mayor. 
 
El Govern valencià recuerda al al Gobierno español que recibir asilo es un derecho fundamental recogido en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y, en el caso de la Unión Europea, también en el Reglamento 
de Dublín, que obliga a todos los gobiernos de los estados miembros a cumplirlo, teniendo la obligación de 
dar asistencia a las personas refugiadas y desplazadas en cumplimiento del derecho comunitario.  
 
Así pues, ante el dramático éxodo de personas, el Gobierno valenciano manifiesta: 
 

- Su solidaridad con el sufrimiento de las personas y familias desplazadas forzosas. 
- Su disponibilidad a colaborar solidariamente con el resto de comunidades autónomas 

autónomas en la acogida del mayor número de personas refugiadas y asiladas que le sea 
posible y la solicitud al Gobierno español de coordinar esta acción colectiva de las diferentes 
comunidades autónomas y municipios. 

- Para ello, es necesario que el Gobierno de España inste a la Unión Europea a la apertura de 
un corredor humanitario para que las personas desplazadas puedan llegar desde los países 
de entrada a Europa, especialmente Grecia, Macedonia y Servia, a los países de acogida y 
que las ONG puedan proporcionar durante todo el trayecto alimentos y otros elementos 
indispensables para su supervivencia. 

 
- Su compromiso para la creación de una Red de Ciudades valencianas de Acogida de 

personas refugiadas y solicitantes de asilo, con un registro de las familias acogedoras, 
organizadas por las agencias de atención a personas migrantes, en estrecha colaboración 
con las Diputaciones provinciales y la Federación Valenciana de Municipios y provincias, 
ofreciendo las instalaciones públicas que estén a su alcance. 

- El compromiso de crear una amplia red de albergues y residencias para personas 
refugiadas y asiladas, así como impulsar le manera urgente la colaboración con entidades 
públicas y privadas y ONG para la cesión del uso de instalaciones de forma provisional para 
el acogimiento de personas refugiadas o peticiones de asilo. 

- La voluntad de impulsar la vocación solidaria de la ciudadanía valenciana en el acogimiento 
de personas refugiadas, con el soporte de las entidades que tradicionalmente han protegido 
los derechos humanos de las personas desplazadas. Por eso, el Consell de la Generalitat 
hace unllamamiento a la entidades de la sociedad civil y a la ciudadanía en general a 
sumarse a la acogida colectiva, con el objetivo de poder mejorar la situación de las personas 
que huyen de la guerra y ,mostrar la solidaridad, dignidad, humanidad y justicia de nuestro 
pueblo estando a la altura de este drama humanitario. >” 

 
Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes: 
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Por el Alcalde da cuenta que, en un principio, todos los grupos políticos habían presentado su moción sobre 
este asunto, pero debido a la importancia de este problema social, se ha decidido por todos, adherirse a la 
declaración institucional de la Generalitat resumiendo a continuación los acuerdos contenidos en la misma. 
 
Por el grupo Totes,  Adrián Juste manifiesta que esta es una crisis humanitaria muy grave en Siria, que ha 
costado que muchos millones de personas hayan perdido la vida o necesitado asistencia urgente o hayan 
tenido que desplazarse forzosamente. Que ha habido países que no han ofrecido ninguna plaza para acoger 
a los desplazados. En lo que respecta a la Unión Europea, desde 2011 y 2015, se han recibido unas 350.000 
plazas de asilo, de las cuales 126.000 son de este año. Que es una barbaridad que a día de hoy, del total de 
la ayuda calculada globalmente, solo se haya cubierto el 40%. En estos meses se ha vivido un espectáculo 
miserable, donde gobiernos de diferentes países, como ahora España, negociaban con la cifra de refugiados 
y mientras, otros, se negaban a conceder la asistencia básica, como ha pasado en Hungría. Frente a esta 
situación, parte de la sociedad civil y alguna institución, se ha movilizado en un gesto de solidaridad muy 
grande. Esta propuesta nace de la voluntad de algunos municipios de ofrecer una respuesta a los refugiados, 
frente a la inoperancia de los gobiernos poniendo recursos desde los ayuntamientos en colaboración con 
voluntarios y ong’s. Desde su grupo quiere agradecer la rápida respuesta de todos los grupos municipales 
aquí presentes y agradecer su apoyo a la iniciativa del Consell. Por otra parte no se puede negar que esto no 
es una solución. Los gobiernos de los países más “ricos”, no se ponen de acuerdo en poner fin a los 
conflictos que ellos mismos han provocado, por intereses económicos, y por ello estos conflictos nunca 
pararán y cada vez serán peores, y no solo por la guerra de Siria sino también por las violaciones de 
derechos humanos surgidas en las fronteras de Ceuta y Melilla, los kurdos y otros conflictos por aquella zona. 
Que su grupo votará a favor pero con la esperanza que de verdad exista un compromiso firme para que no se 
denuncie solamente los conflictos que salen por televisión. 
 
Por el grupo EUPV,  José Alberto López manifiesta que la gente de EU siempre se ha destacado por su 
solidaridad, y esta vez también va a ser así, pero también es internacionalista. Que los refugiados existen por 
unos motivos determinados y por ello da lectura a unos recortes de prensa en los que el gobierno español, 
Rajoy, PSOE, Zapatero...,  se implican en ataques bélicos sin el aval de la ONU o que la CIA empieza a 
entregar armas ligeras con municiones a lo rebeldes sirios, rebeldes que ahora son el estado islámico. Si se 
continúa participando en las guerras que provoca el imperialismo, de nada sirve llorar. Hay que hacer una 
reflexión y no volver nunca más a participar en estas guerras que solo buscan el interés de unos pocos por 
encima de la vida de mucha gente. Que da la bienvenida a todas las personas que vengan como refugiados a 
este pueblo. 
 
Por el grupo Compromís, Lluna Àrias manifiesta que su grupo también presentó una moción sobre este 
tema y que no han dudado en retirarla para hacer una conjunta porque consideran que hay temas en los que 
no caben posiciones partidistas, sino unánimes, y así ha sido. Que sobre todo le gustaría remarcar que lo 
más importante no es ofrecerse como ciudad refugio sino poder solucionar la situación de todas estas 
personas para que no tengan la necesidad de salir de su país, pues no lo hacen para buscar una vida mejor 
sino para conservar su propia vida. 
 
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por unanimidad, ACUERDA aprobar en sus propios términos 
la propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Políticas de 
Igualdad y Bienestar Social de 23 de septiembre de 2015. 
 
 
8. BIENESTAR SOCIAL- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE LA 
ADHESIÓN AL PLAN DEL CONSELL PARA GARANTIZAR LA GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 
Expediente: 000068/2015-02 
 
Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe: 
 ” El Grupo municipal del PSPV-PSOE de Burjassot, a través de su portavoz Manuel Lozano Relaño, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 91.4 y 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades 
locales, desea someter a la consideración del Pleno, para su debate y en su caso aprobación, de la siguiente: 
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MOCIÓN 

 
El nuevo Gobierno de la Generalitat  ha presentado un Plan para la gratuidad de los libros de texto en la 
educación obligatoria que pone a la Comunitat Valenciana de nuevo en el centro de las políticas que buscan 
solucionar los problemas reales de los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Para los socialistas valencianos la educación es vital para poder construir una nueva Comunitat que sea 
capaz de crear riqueza y distribuirla justamente. La Educación es el instrumento que garantiza que el futuro 
de una sociedad pueda contemplarse con esperanza y positividad. 
 
Por eso para los socialistas la educación no es un gasto. Es una inversión directamente en las personas, en 
capital humano, en igualdad. Todas las familias podrán recibir hasta 200 euros por cada uno de sus hijos e 
hijas escolarizados en la educación obligatoria (Primaria, ESO y FP Básica). 

El  Gobierno de la Generalitat entiende que la gratuidad de los libros de texto es un requisito imprescindible 
para que la universalización de la educación sea realmente efectiva. 

El President de la Generalitat y su gobierno están desde el primer minuto de su mandato apostando por 
proyectos ambiciosos que tengan en su razón de ser, la solución de los problemas concretos de los 
valencianos y valencianas.  

Siendo consciente de la grave situación económica que atraviesa la Generalitat Valenciana, esto no será 
impedimento para que se adopten medidas  que repercutan directamente en las personas. Para conseguir 
ese objetivo hay que priorizar gastos, mejorar la gestión y trabajar conjuntamente todas las administraciones 
públicas. 

Con la valiente decisión del  Consell de la Generalitat se está garantizando la gratuidad de los libros de texto 
a todas y todos los alumnos que cursen la educación obligatoria a partir del curso escolar que se inicia ahora 
(2015-2016). 

Los socialistas nos comprometimos con los valencianos y valencianas a la gratuidad de los libros de texto, 
compromiso que se recogía en nuestro programa electoral. Hoy ese compromiso, gracias a este ambicioso 
Plan, es ya una promesa cumplida. 

Un Plan que tiene en su misma concepción un cambio importante en la cultura de cooperación y colaboración 
entre todas las administraciones públicas: La Generalitat, las Diputaciones y los Ayuntamientos trabajando 
juntos para dar respuestas a las necesidades de la ciudadanía. 

No hay mejor destino para el dinero público que gestiona cualquier administración pública que el que va 
dirigido a garantizar una mejor educación y evitar que ningún valenciano o valenciana tenga que dejar de 
estudiar por motivos económicos. 
 

Por todo ello, elevamos al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

Primero.- Este Ayuntamiento manifiesta su voluntad de adherirse al Plan del Consell para garantizar la 
gratuidad de los libros de texto a todos los alumnos y alumnas que cursen  la educación obligatoria en 
nuestro municipio. 

Segundo.- Crear una comisión con las AMPAS y Centros Educativos de nuestro municipio para estudiar la 
puesta en marcha  del Plan XarxaLlibres. 

Tercero.- Adoptar los acuerdos necesarios para garantizar la dotación presupuestaria que corresponda al 
ayuntamiento.” 
 
Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes: 
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Por el grupo PSOE,  Manuel Lozano explica brevemente el contenido de la moción. 
 
Por el grupo Totes,  Adrián Juste manifiesta que el voto de su grupo va a ser a favor y en el punto 
siguiente, que es una moción del Partido Popular sobre el mismo tema, se abstendrá, porque su ideal se 
acerca mas a la moción del PSOE porque los libros escolares no tienen que suponer nunca un gasto para 
nadie, además de entender la cultura como un derecho universal y no solo la educación. Que instan al equipo 
de gobierno a que haga lo necesario para que el Consell aplique el plan mencionado.  
 
Por el grupo C’s,  Tatiana Sanchis manifiesta que su grupo también va a apoyar esta moción pero hay que 
tener cuidado con el lenguaje cuando se habla de gratuidad de libros, ya que estos libros no son gratuitos, 
pues hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos la factura de los libros asciende a más de 200 
euros. Critica la descoordinación y falta de información que ha habido ya que a fecha de hoy, no se sabe 
como ni cuando se va a efectuar el pago. En cualquier caso su grupo apoyará cualquier iniciativa que 
beneficie la educación pública y de calidad. 
 
Por el grupo Compromís,  Maria Viu manifiesta que desde su grupo siempre se ha dado apoyo a un 
sistema educativo público que implica la gratuidad del material que se utilice, por lo tanto votarán a favor de la 
moción sobre adhesión al plan del Consell porque recoge el espíritu de su grupo en el tema de la educación. 
 
Por el grupo PP,  Sonia Casaus manifiesta que su grupo está de acuerdo con cualquier medida que ayude a 
las familias y en concreto a la educación, pero no entienden que a estas alturas del curso no se sepa como ni 
cuando se va a pagar. Entienden que esta medida no ha sido coordinada con Diputación ni con los 
ayuntamientos que van a estar implicados en estos pagos: No se les ha explicado nada y las familias no 
saben donde ir. Por otra parte, valorar el buen estado de los libros en muy complicado porque la mayoría del 
alumnado escribe en ellos. Por otra parte, si la ayuda va a ser “universal”, también tendrían derecho las 
escuelas privadas con lo cual no se puede hablar solo de escuela pública. Que por todo ello van a continuar 
con el sentido del voto en la comisión informativa que fue abstención.  
 
Por el grupo PSOE,  Manuel Lozano manifiesta que la portavoz del Partido Popular fundamentalmente 
expresa dos dudas razonables pero que realmente ya están solventadas. La primera, es la falta de 
presupuesto de las administraciones locales, pero en la provincia de Valencia ya está solucionado porque el 
presidente de la Diputación ha manifestado que va a adelantar a todos los ayuntamientos el dinero para no 
tener ningún problema de liquidez. En segundo lugar, no es ningún problema que las familias hayan pagado 
los libros, pues se va a abonar igualmente los 100 euros, presentado la factura, ya que la Consellería ha 
anunciado que va a establecer el procedimiento de manera inmediata. 
 
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por diecisiete votos a favor (8 PSOE y 4 Compromís), y cuatro 
abstenciones (4 PP), ACUERDA aprobar en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita que 
ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Políticas de Igualdad y Bienestar Social de 23 de 
septiembre de 2015. 
 
 
9. BIENESTAR SOCIAL- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 
SOBRE LA SUBVENCIÓN DE LIBROS DE TEXTO. Expediente: 000069/2015-02 
 
Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe: 
 ” Sonia Casaus Lara Portavoz del Grupo Municipal de Burjassot en nombre y representación del mismo, 
mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre), eleva al Pleno de la Corporación, para su debate y votación, la Moción siguiente, 

  
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
1).- El Consell ha anunciado recientemente que subvencionará los libros de texto de los alumnos de Primaria 
y Secundaria de la Comunidad Valenciana, pero con la condición de que los Ayuntamientos y las 
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Diputaciones deberán sufragar, cada una, la tercera parte del gasto. 
 
2).- Desde el Partido Popular APOYAREMOS esta iniciativa en los Ayuntamientos y Diputaciones donde 
gobernamos, así como cualesquiera otras que contribuyan al bienestar de las familias de la Comunitat 
Valenciana. 
 
3).- No obstante, la medida anunciada por el Consell nace sin haber dialogado y consensuado previamente 
con los Ayuntamientos y las Diputaciones. No es de recibo que esas instituciones se enteren a través de los 
medios de comunicación de una medida en la que han de participar administrativa y económicamente. 
 
4).- Consecuencia de esa improvisación y falta de diálogo por parte del Consell, ha sido que muchas familias 
se hayan dirigido ya a sus respectivos ayuntamientos con la factura o ticket justificativo de la adquisición de 
los libros de texto y no hayan podido ver satisfechas las expectativas de ayudas que el President de la 
Generalitat, Sr. Ximo Puig, y el Conseller de Educación, Sr. Vicent Marzà,  han generado con sus 
declaraciones.  
 
5).- Por otra parte, la efectividad de la medida requerirá que los Ayuntamientos y Diputaciones deberán 
realizar un sobreesfuerzo económico y una serie de trámites y actos administrativos, jurídicos y financieros. 
Dado lo avanzado del ejercicio presupuestario, es fácil deducir que la inmensa mayoría de entidades locales 
no disponen en este momento de partida presupuestaria adecuada.  
 
6).- Con la finalidad de poder abonar  lo más pronto posible las ayudas prometidas, vista la legalidad vigente 
en cuanto a competencias de las Administraciones, y en particular la Ley 27/2013 de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, es necesario establecer los oportunos mecanismos para concretar 
esa colaboración y su financiación. 
  
7).- No sólo ha existido improvisación en la forma, también en el fondo. Desde el Partido Popular defendemos 
que no se aplique una ayuda igual para todas las familias, porque no todas tienen la misma capacidad 
económica, ni necesitan en igual medida las ayudas. Deben beneficiarse de las mismas las rentas más bajas 
y las clases medias, y deben excluirse a las rentas más altas. 
 
8).- Por todo lo anterior, instamos a que, a la mayor brevedad, estén resueltos todos los flecos jurídico-
administrativos y financieros, derivados de la improvisación, al objeto de que se pueda efectuar el pago de los 
libros de texto y, como no puede ser de otra manera, la convocatoria de ayudas se realice de acuerdo a la 
Ley, tanto por la Generalitat, como por las Diputaciones y Ayuntamientos, evitando de esa manera informes 
negativos por parte de los Interventores y Secretarios Municipales. 
 

ACUERDOS 

  
El Ayuntamiento de Burjassot insta al Consell para que, COMO ADMINISTRACIÓN QUE OSTENTA LA 
COMPETENCIA EN MATERIA EDUCATIVA, a la mayor brevedad: 
  
Primero.- Se reúna, dialogue y acuerde con los Ayuntamientos y Diputaciones todo lo necesario para la 
efectividad del pago de las ayudas. 
  
Segundo.- Acuerde con los partidos con representación en las Cortes Valencianas la regulación de unas 
bases para la concesión de las ayudas en base a criterios de necesidad, excluyendo de las mismas a las 
rentas más altas, abonando la totalidad a las familias más necesitadas y estableciendo porcentajes de ayudas 
según la renta al resto de beneficiarios. 
 

Tercero.- Tome las medidas necesarias para remitir su aportación económica a ayuntamientos y 
diputaciones, y poder satisfacer de esa manera lo antes posible las expectativas generadas en las familias 
con  el anuncio del pago de la primera parte de la ayuda para sufragar los libros de texto de la educación 
Primaria y Secundaria” 
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Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes: 
 
Por el grupo EUPV,  José Alberto López manifiesta que su grupo ha votado a favor en la moción anterior y 
también están de acuerdo con esta moción del Partido Popular, porque es de sentido común que para dar 
esta ayuda se deba tener en cuenta el nivel de rentas de cada familia, por lo tanto apoyarán la moción. 
 
Por el grupo C’s,  Tatiana Sanchis manifiesta que su grupo votará en contra de la moción porque excluye a 
algunas familias y considera que la educación es universal y todas tienen derecho a tener los libros gratuitos. 
 
Por el grupo Compromís,  Maria Viu manifiesta que van a votar en contra de la moción porque se está 
hablando de un sistema educativo público, en el que están incluidos las escuelas concertadas. En ese sentido 
todas las familias usuarias del sistema público tienen derecho a libros gratuitos. Por otro lado, su grupo 
estaría en contra de dejar a algunas familias fuera del sistema de gratuidad a pesar de su nivel de renta. Que 
hay que saber que fuera de la gratuidad está el primer ciclo de primaria y las etapas no obligatorias. Y a partir 
del segundo ciclo de primaria está prohibido escribir en los libros desde hace muchas leyes educativas. En 
ese sentido no habría peligro en que se maltratasen los libros y es ahí donde entraría ese espíritu de 
compartición y cuidado del material. 
 
Por el grupo PP,  Sonia Casaus manifiesta, porque así lo ha comprobado, que no es cierto que se haya 
dejado de escribir en los libros. Que desde su grupo se plantea que las personas más necesitadas sean las 
que se beneficien de la gratuidad de los libros. Que quiere recordar aquí, que en el año 2010 el Bloc presentó 
una moción para que las ayudas, que eran universales, se cambiaran y solo se concedieran a los más 
necesitados a través de una baremación de los servicios sociales. Así se hizo y el Partido Socialista voto a 
favor. El portavoz socialista de entonces dijo que en épocas de bonanza estaba muy bien las ayudas lineales 
pero en época de crisis no debía haber ayudas universales. 
 
Por el grupo PSOE,  Manuel Lozano manifiesta que quiere aclarar algunos conceptos. Que su grupo tiene 
muy claro que los fondos públicos, que son los que pagamos con los impuestos, tienen que destinarse a 
sufragar el sistema público educativo, por ello se está defendiendo que los libros sean gratuitos para las 
escuelas que utilicen este sistema, no para las escuelas privadas. En segundo lugar, su grupo no entiende 
que los libros tengan que suponer un gasto porque debe ser un derecho. Por ello hay que avanzar en 
consolidar que, en el sistema público, esto sea así y además quieren la universalidad, por ese motivo. Que 
quiere recordar a la portavoz del Partido Popular que en la pasada legislatura, este Ayuntamiento, que 
todavía no estaba inmerso en esta crisis económica, tenía bonos de libros que no eran universales sino que 
se concedían según el nivel de renta y sin embargo su grupo defendía la universalidad. Que en tercer lugar, 
quiere transmitir que ya hay colegios en este municipio que tienen montado el banco de libros, porque de lo 
que realmente se trata es de educar a los niños para que conserven estos libros.  
 
Por el grupo Compromís,  Lluna Àrias manifiesta que no tiene nada que ver el voto de su grupo en la 
anterior legislatura, pues entonces lo que se hizo fue dar ayudas a familias que iban a comprar libros y que se 
los quedaban en su casa una vez finalizado el curso. Y ahora lo que se está haciendo es dotar a todo el 
sistema de educación publica de manera que habrá un lote de libros para cada plaza escolar, es un programa 
y un contexto totalmente diferente. 
 
Por el grupo PP,  Sonia Casaus manifiesta que a día de hoy, todas las familias de Burjassot, tengan o no 
banco de libros en los colegios, se gastan un dineral en libros de texto. Los bancos de libros no solucionan el 
problema. Que hay que tener en cuenta que las ayudas para estos gastos han ido disminuyendo desde el año 
2008. En 2012 se eliminaron y ahora se quiere que estas ayudas sean universales, pero su grupo sigue 
pensando que quien no lo necesite no debe recibir la ayuda, se tiene que conceder solo a quien la necesite. 
Además se debe ser menos restrictivo con lo de escribir en los libros porque en la práctica se sigue haciendo. 
 
Por el grupo PSOE,  Manuel Lozano manifiesta que no es cierto que se retiraran las ayudas para libros, 
simplemente se transformaron en ayudas directas a los centros destinadas a generar los bancos de libros 
como iniciativa y que ahora mismo se están llevando de forma voluntaria. Lo que se pretende es extender 
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este sistema de forma obligatoria a todos los centros públicos para que así los niños gocen siempre de su lote 
gratuito de libros. 
 
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por catorce votos a favor (8 PSOE, 4 Compromís y 2 C's), seis 
votos en contra (4 PP y 2 EUPV) y una abstención (1 Totes), ACUERDA, aprobar el dictamen desfavorable 
de la Comisión Informativa de Políticas de Igualdad y Bienestar Social, de 23 de septiembre de 2015 y por 
tanto rechazar la moción del grupo del Partido Popular anteriormente transcrita. 
 
 
10. BIENESTAR SOCIAL- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA 
PROMOVER UN PACTO AUTONÓMICO POR LA EDUCACIÓN CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR SU 
MEJORA Y LA INTRODUCCIÓN DEL MODELO PLURILINGÜE EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA. Expediente: 000070/2015-02 
 
Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe: 
 ” Dª Tatiana Sanchis Romeu, con D.N.I. 52.656.411-G (teléfono 647.825.121 / burjassot@ciudadanos-
cs.org), portavoz del grupo municipal Ciudadanos-C's Burjassot en el Ayuntamiento de Burjassot, al amparo 
de lo que dispone el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, presenta al Pleno del Ayuntamiento la presente MOCIÓN para su debate y aprobación, si 
procede, de acuerdo con la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Durante los últimos 30 años, se han puesto en marcha por parte de los dos grandes partidos hasta siete 
reformas educativas. La Educación se ha convertido en un arma arrojadiza de los partidos políticos que han 
sido incapaces de consensuar un modelo perdurable en el tiempo porque han pensado más en la próxima 
legislatura que en las siguientes generaciones. 
 
Sin embargo, a pesar de su politización, la Educación es una cuestión de Estado porque un país sin 
educación es un país sin futuro. Al estar cedidas las competencias de educación a las Comunidades 
Autónomas, es más necesario que nunca, no solo un pacto estatal, sino, sobre todo, un Pacto Autonómico 
por la Educación.  
 
El debate no puede estar centrado, únicamente, en cuestiones de orden simbólico o accesorio, como la 
asignatura de Religión o Educación para la Ciudadanía, sino que debe centrarse en saber cómo podemos 
mejorar el sistema educativo en la Comunitat Valenciana. Lo más importante es tratar de llegar a consensos 
en relación a cuestiones de fondo como son, por ejemplo, el sistema de formación, evaluación y selección del 
profesorado; mejorar la autonomía de los centros; potenciar el plurilingüismo; fomentar la inteligencia 
emocional para combatir la violencia escolar; insistir en la formación dual, etc.  
 
En el contexto de nuestra Comunitat, parece fundamental abordar el problema de la lengua. Cabe diferenciar 
el sistema de inmersión lingüística del plurilingüismo. El sistema de inmersión lingüística es un sistema 
monolingüe porque las asignaturas se imparten en una sola lengua vehicular (la de inmersión), y las materias 
de Lengua Castellana e Inglés, tienen tan solo un número de horas asignadas a la semana y se enseñan 
como idioma externo a la de inmersión. Esto vulnera el principio de igualdad porque los padres se ven 
obligados a reforzar el aprendizaje de idiomas extranjeros costeando cursos de inglés en el extranjero lo cual 
resulta injusto porque la mayor parte no se lo pueden permitir. En cambio, en el sistema plurilingüe, las 
asignaturas se imparten en las distintas lenguas vehiculares (en nuestro caso, proponemos valenciano, 
español e inglés). 
 
En esta última propuesta de sistema educativo plurilingüe, no se hace depender de la capacidad económica 
de las familias el que los alumnos puedan aprender inglés a un nivel superior.  Y además, no se impone a las 
familias que sus hijos estudien en un solo idioma que puede no corresponder al de su lengua materna.   
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ACUERDOS 
 

Primero.- Instamos a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte a convocar a todas 
las fuerzas políticas parlamentarias de las Corts y a todos los sectores afectados a firmar un pacto 
autonómico para la mejora de la Educación en la Comunitat Valenciana. 
 
Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento de Burjassot acuerda presentar esta moción para instar a la 
Conselleria a transitar desde el actual sistema de inmersión lingüística (en valenciano) o bilingüe 
(español/valenciano) hacia un sistema plurilingüe que garantice la enseñanza en tres lenguas vehiculares 
(valenciano, español, inglés).  
A tal efecto, este Ayuntamiento acuerda dar traslado de la presente moción a la Conselleria de Educación ya 
que tiene las competencias en esta materia. 
 
Tercero.- Dar cuenta de la presente moción en el próximo boletín municipal, así como en cualquiera de los 
medios de comunicación públicos.” 
 
Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes: 
 
Por el grupo C’s,  Tatiana Sanchis explica brevemente su moción. 
 
Por el grupo Totes,  Adrián Juste manifiesta que su grupo comparte plenamente la necesidad de mejorar la 
calidad de la enseñanza, pero por otro lado, no comparte que eliminando el valenciano como lengua vehicular 
se consiga .Que están de acuerdo que es enriquecedor aprender distintas lenguas pero en nuestra tierra, la 
lengua se ha convertido en una cuestión minoritaria y entienden que hace falta establecer un pacto educativo 
para garantizar un conocimiento equilibrado de castellano y del valenciano y también un conocimiento 
avanzado de lenguas extranjeras. Que hasta ahora todos los estudios demuestran que nuestra inversión 
lingüística produce un conocimiento equilibrado de las dos lenguas. En cambio con modelos diferentes no es 
lo mismo, pues estudiar en valenciano favorece el estudio de otras lenguas, como el inglés, y además, hay 
mejores resultados académicos con el alumnado que estudia con el programa de enseñanza en valenciano, 
en todas las áreas escolares, no solo en lenguas. Desde hace décadas hay estudios al respecto, en diversos 
países del mundo, y es por eso que este modelo de inversión lingüística que se está aplicando en el país 
valenciano, se está aplicando desde el año 1965 en muchas escuelas del mundo, con éxito. No es por tanto 
un plan monolingüe, al contrario, es un modelo que quiere garantizar el aprendizaje igualitario de las lenguas 
y que tiene beneficios demostrados, mientras que poner a cada lengua un 33% de tiempo, como propone 
Ciudadanos, no es igualitario en nuestro contexto sociocultural para establecer una educación igualitaria y por 
lo tanto su grupo votará en contra. 
 
Por el grupo EUPV, José Alberto López manifiesta que aparentemente esta moción habla de mejorar el 
sistema educativo, promocionando el uso del inglés, pero con esta escusa lo que pretende, es acabar con el 
modelo de inversión del valenciano. Que está muy bien aprender inglés u otras lenguas y para ello se puede 
abrir, si hacen falta, más escuelas oficiales de idiomas, pero para no acabar con nuestra lengua hay que darle 
más importancia a la misma y utilizar el valenciano como lengua vehicular. 
 
Por el grupo C’s, Tatiana Sanchis manifiesta que su grupo no ha dicho en ningún momento que vayan a 
eliminar el valenciano, pues sabe la importancia que tiene. Lo que se pretende es que se beneficien todos 
porque se estudiaría a partes iguales castellano, valenciano e inglés. 
 
Por el grupo Compromís, Maria Viu manifiesta que lo primero hay que tener claro es que es la inversión 
lingüística. Es un método de aprendizaje de lenguas y el plurilingüismo es un sistema. En el caso que 
propone Ciudadanos hay que tener en cuenta que una cosa es enseñar lenguas y otra aprenderlas y para 
aprenderlas no solo es cuestión de horas lectivas sino también del contexto y aquí entra lo que han 
comentado los compañeros de Totes y de EUPV, pues está contrastado que el aprendizaje del valenciano 
demuestra la predisposición a aprender otras lenguas. 
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Por el grupo PP, Sonia Casaus manifiesta que desde su grupo no se está de acuerdo con el sistema que 
plantea Ciudadanos sino con el que se viene aplicando desde el año 2011 en la Comunidad Valenciana y que 
se aprobó, por Real Decreto en el año 2012. Este sistema también es un sistema plurilingüe, pero es 
diferente, y es el que ahora mismo se está llevando a cabo. Que a su grupo le parece más eficaz y consiste 
en dos lenguas a elegir, la línea en castellano y la línea en valenciano, por ello van a votar en contra de esta 
moción. 
 
Por el grupo EUPV,  José Alberto López manifiesta que las asignaturas en valenciano ya se están dando. 
Que al hablar de eliminar el valenciano significa quitarle la poca protección que ahora tiene, porque de ser 
así, morirá, porque una lengua que no se utiliza en todos los ámbitos, muere. 
 
Por el grupo C’s,  Tatiana Sanchis manifiesta que su grupo no está diciendo que se elimine el valenciano 
sino que, por ejemplo, en la línea en castellano, que ahora se da solo una hora en valenciano, con el sistema 
que proponen se darían más horas lectivas de valenciano igual que de castellano y de inglés. Que hay 
estudios que dicen que aprender idiomas en edades tempranas es mucho mejor, con lo cual este sistema 
beneficiaría a las niñas y a los niños. Que aparte de ideologías políticas, esta moción ha sido aprobada en 
Elche por unanimidad o sea que es cuestión de voluntad, es un pacto por la educación. 
 
Por el grupo Compromís, Maria Viu manifiesta que en relación a lo que ha dicho la portavoz del PP, es 
cierto que se deja a elección de las familias la línea de estudio que quieren para sus hijas e hijos, pero hay 
que tener claro que el valenciano es una lengua que se utiliza poco y por eso la línea en valenciano tiene la 
finalidad de recuperar nuestra seña de identidad. Que también es una realidad que el aprendizaje del 
valenciano predispone a facilitar el aprendizaje de otras lenguas, por ello el sentido de su voto va a ser en 
contra. 
 
Por el grupo PP,  Sonia Casaus manifiesta que es muy importante para su grupo el poder de decisión de las 
familias a la hora de escoger la línea de estudio para sus hijas y sus hijos y que el sistema educativo lo oferte. 
En cuanto a lo manifestado por la portavoz de Ciudadanos respecto a que se va a dar más valenciano con el 
método que propone, no cree que sea así. Que al fin y al cabo lo que su grupo pretende es que sea una 
decisión de las familias y que haya refuerzo para aprender otras lenguas. 
 
Por el grupo PSOE,  Manuel Lozano manifiesta que su grupo no está de acuerdo con una postura tan 
radical como es la inversión lingüística. Pero tampoco lo está con lo que propone Ciudadanos en esta moción 
porque no contempla la discriminación positiva que se debe hacer sobre la lengua valenciana, que ha sido tan 
minorizada a lo largo de décadas. Su uso se ha degradado de tal manera que necesariamente tenemos que 
corregir. Que el Partido Socialista apuesta por un modelo mixto, ejercer una discriminación positiva en el 
modelo educativo que vuelva a recuperar el coprotagonismo de las dos lenguas y una vez recuperado el 
mismo, avanzar en la modernización del país para que realmente se esté impartiendo la educación en tres 
lenguas. Que en realidad la propuesta de Ciudadanos nace muerta porque el personal docente de la 
Comunidad Valenciana no está capacitado para dar docencia en inglés. 
 
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por diecinueve votos a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís. 2 
EUPV y 1 Totes) y dos votos en contra (2 C's), ACUERDA, aprobar el dictamen desfavorable de la Comisión 
Informativa de Políticas de Igualdad y Bienestar Social de 23 de septiembre de 2015 y por tanto rechazar la 
moción del grupo municipal de Ciudadanos anteriormente transcrita. 
 
 
11. BIENESTAR SOCIAL- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 
SOBRE LA CREACIÓN DE UNA ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA. Expediente: 000071/2015-02 
 
Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe: 
 ” Sonia Casaus Lara, portavoz del grupo municipal del Partido Popular, al amparo del artículo 97 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; presenta para 
su debate, y en su caso, aprobación por el Pleno de la Corporación de la siguiente: 
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MOCIÓN 
 
El aprendizaje del arte y de la cultura constituye para una ciudad, una de las estrategias más poderosas para 
la construcción del futuro de su  ciudadanía, y  es un indicador del nivel cultural de un pueblo. 
  
La presencia del arte en la educación, a través de sus diferentes ramas artísticas, contribuye al desarrollo 
integral y pleno de los niños y de los jóvenes. 
 
La enseñanza y formación artística en nuestro municipio no se caracteriza en estos momentos por tener 
cubiertas  todas sus facetas. Burjassot carece de una escuela municipal de danza, aunque si existe una gran 
demanda en este tipo de formación. 
 
Actualmente la Comunitat Valenciana cuenta con el mayor censo de estudiantes de música y danza de toda 
España , y en manos de nuestro ayuntamiento está en estos momentos apostar por contribuir a ello. 
 
Por suerte, dentro de nuestro municipio contamos con  un espacio que en estos momentos se encuentra 
cerrado, y que albergó la sede del Centro Coreográfico del Ballets de teatres de la Generalitat Valenciana,  
dependiente de la Conselleria de Cultura, y que se encuentra totalmente equipado para albergar de manera 
inminente si se dan los pasos oportunos nuestra Escuela Municipal de danza ya que cuenta el edificio con las 
aulas necesarias, vestuarios, oficinas, almacén, etc. 
 
Desde el Grupo Municipal del Partido Popular proponemos que nuestro ayuntamiento solicite a la Consellería 
de Cultura, ya sea la titularidad para nuestro pueblo, o en su defecto, el  su uso y disfrute de este recinto 
(aparece en el PGOU como equipamiento social: Almacén-Granja , cultural SC-L superficie 528,00 m² de 
titularidad Pública )  pasando a ser un espacio dotacional de uso público municipal que pueda albergar la 
Escuela Municipal de Danza de Burjassot, y aprovechando su equipamiento actual, se pueda poner en 
marcha e  impartir de manera inminente el grado Elemental de danza. 
 
Burjassot debe apostar por el futuro formativo de sus vecinos y con este proyecto podemos tener como 
referencia o ejemplo el actual Conservatorio Profesional Municipal de Danza (CPMD) de Ribarroja del Turia 
que nace en 1990 como Escuela Municipal de Danza, y tres años después se consolida como Conservatorio 
Oficial. 
 
Por todo ello, el Grupo Popular propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Instar al equipo de gobierno municipal a que solicite a la Consellería de Cultura, ya sea la 
titularidad para nuestro pueblo, o en su defecto, el  uso y disfrute de este espacio dotacional para que sea de 
uso público  municipal. 
 
Segundo.- Instar al equipo de gobierno municipal a la creación de  la Escuela Municipal de Danza de 
Burjassot, que se ubicará en el espacio anteriormente descrito. 
 
Tercero.- Instar al equipo de gobierno municipal a dotar económicamente en los presupuestos municipales 
de los recursos necesarios para su inminente  puesta en funcionamiento. 
 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a todo el tejido asociativo de Burjassot. 
 
Quinto.- Dar cuenta de la presente moción en el próximo boletín municipal, así como en cualquiera de los 
medios de comunicación públicos” 
 
Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes: 
 
Por el grupo PP,  Sonia Casaus expone brevemente el contenido de su moción. 
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Por el grupo Totes,  Adrián Juste manifiesta que su grupo se ha sorprendido porque se supone que esta 
escuela de danza es de competencia autonómica y si está cerrada es porque el gobierno anterior del PP en la 
Generalitat así lo hizo, por eso no entiende el cambio de postura y le gustaría que se le explicase un poco 
más los motivos. A parte de esto le parece una buena reivindicación y siempre que algo haga posible 
promover la cultura y el arte en este pueblo, su grupo lo apoyará, por ello cambiará el sentido del voto en 
comisión, a favor. 
 
Por el grupo EUPV,  José Alberto López manifiesta que desde su grupo se valora positivamente esta 
propuesta pero tienen dudas sobre el gasto que pueda suponer el mantenimiento de estas instalaciones, en 
el caso que el Ayuntamiento las asumiese, por lo tanto su grupo se abstendrá. 
 
Por el grupo Compromís, Emili Altur manifiesta que su grupo se va a abstener porque aunque podrían 
compartir la primera parte de la moción, pedir la titularidad de ese edificio, piensan que hay otras prioridades 
que destinarlo a crear una escuela municipal de danza. Además desde Comrpromís se piensa que en unos 
momentos como los actuales, se debe comarcalizar o mancomunar, con otros municipios. Por ejemplo, en 
Burjassot que existe cierto arraigo de escuelas musicales, considera que antes que una escuela de danza 
sería mejor una escuela de música. Que aunque no les parece mal el fondo de la moción no su grupo va a 
apoyarla y por lo tanto se abstendrá. 
 
Por el grupo PP,  Sonia Casaus manifiesta que son concejales del ayuntamiento de Burjassot y no pueden 
dar una explicación de porque se tomó esa decisión, al no formar parte de ningún órgano de dirección del 
equipo de gobierno anterior en la Consellería. Que esto no lo ven como un gasto sino como una inversión, 
una oportunidad para las personas de Burjassot para que puedan tener una escuela de danza y que incluso 
podría generar empleo y ampliarse a otras cosas, como por ejemplo, la escuela de música. Lo que su grupo 
pide es la titularidad o que se facilite el uso y disfrute.  
 
Por el grupo PSOE, Manuel Lozano manifiesta que su grupo va a votar en contra de la moción por el 
cinismo que esconde, y por tres motivos principales. Uno, porque es ilegal por culpa del Partido Popular, 
porque sería una competencia impropia ya que hasta el momento solo se permite ejercer las competencias 
que tradicionalmente se ejercían. En segundo lugar, el Partido Popular dice que hay una fuerte demanda para 
una escuela de danza en el municipio y debería saber que existen numerosos talleres de danza que oferta 
este Ayuntamiento, en total 170 plazas, de las cuales, en el curso anterior, solo se cubrieron 56. Y en tercer 
lugar, le parece muy bien que ahora cambie su postura pero este Ayuntamiento ha pedido en dos ocasiones 
el uso de ese espacio, para un uso musical y a nivel comarcal, y en las dos ocasiones, directamente y en 
boca de su directora general de Teatres, Inmaculada Gil Lázaro, denegó la petición. Se trata de la misma 
persona que, de mala manera, despidió a todos los bailarines. Por todo ello su grupo votará en contra de esta 
moción. 
 
Por el grupo PP,  Sonia Casaus manifiesta que cada cosa que no encaja se pone de excusa la ilegalidad y 
aquí en este Ayuntamiento no hace más que ver contratos. Queremos que sea nuestro un centro que está 
abandonado en Burjassot, y eso no tiene nada de malo. Además ¿por qué no lo quieren pedir otra vez si ya lo 
han hecho en dos ocasiones?, quizá ahora se conceda y así la ciudadanía de Burjassot saldría beneficiada. 
Que sobre las vacantes en los talleres de danza, ¿no será porque es más caro que en otros municipios y la 
gente se está marchando a ellos? Esto se podría plantear porque también pasa con la piscina y otras muchas 
cosas. En definitiva, su grupo está abierto a cualquier enmienda o propuesta. Lo que es prioritario es que el 
edificio no esté cerrado. Que si se hubiese comunicado al Partido Popular o se hubiese pasado por pleno, la 
petición a la directora general de Teatres, hubieran apoyado la petición. 
 
Por el grupo PSOE,  Manuel Lozano manifiesta que la portavoz del Partido Popular tira la piedra y esconde 
la mano. Las leyes son las que son y las ha hecho su partido. Que todos forman parte de un partido político y 
por corresponsabilidad se asume las decisiones que toma. Que se pidió dos veces la cesión de ese centro 
pero con otros objetivos culturales. Primero se tiene que pedir el espacio y una vez lo cedan se decidirá 
dentro de la legalidad y consensuando con otros partidos y con el tejido asociativo cultural que hay en este 
municipio, lo que se hará con el mismo. Con respecto a los talleres, usted sabe, porque pertenece al Consejo 
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Rector del Instituto, que el precio de los mismos sale para hacer cuenta con paga para ello se estableció una 
tasa para no ganar ni un euro pero que tampoco se perdiese para de este modo poder mantener la oferta 
cultural que hay en esta localidad. Que por todo ello, le pide que diga, qué municipios tienen precios tan 
baratos y tienen una oferta cultural tan buena para provocar que la gente se vaya, cuando precisamente a 
Burjassot se pone de ejemplo a seguir en la comarca. 
 
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por diez votos a favor (8 PSOE y 2 C's), cinco votos en contra 
(4 PP y 1 Totes) y seis abstenciones (4 Compromís y 2 EUPV), ACUERDA, aprobar el dictamen desfavorable 
de la Comisión Informativa de Políticas de Igualdad y Bienestar Social de 23 de septiembre de 2015 y por lo 
tanto rechazar la moción del grupo municipal del Partido Popular anteriormente transcrita. 
 
 
12. BIENESTAR SOCIAL- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 
SOBRE EL DISTRITO ÚNICO PARA LA ELECCIÓN DEL CENTRO ESCOLAR EN TODA LA COMUNITAT 
VALENCIANA. Expediente: 000072/2015-02 
 
Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe: 
 ” Dña Sonia Casaus Lara Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Burjassot en nombre y 
representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de la Corporación para su debate, la siguiente: 
  
MOCIÓN EN DEFENSA DEL DISTRITO ÚNICO PARA LA ELECCIÓN DEL CENTRO ESCOLAR EN TODA 
LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En la pasada legislatura, el Consell del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, apostó por implantar el 
Distrito único para la elección del centro escolar. Empezó a funcionar en el curso 2013-2014. 
  
El distrito único consiste en eliminar la barrera de la zona como el requisito más importante a la hora de 
solicitar una plaza escolar, con el fin de ofrecer una mayor libertad en la elección de centros educativos.  
  
Se trataba de reestructurar las zonas en las que actualmente se dividen los municipios hasta alcanzar una 
zona única, de modo que las familias tuvieran un mayor número de opciones a la hora de elegir el centro. 
  
Cualquier familia podría optar, con independencia del lugar de residencia, a escolarizar a sus hijos en el 
centro que eligiera. 
  
Además facilita a las familias poder elegir el centro por criterios académicos, calidad de la enseñanza, 
proyecto educativo, ideario, etc., y no por proximidad al domicilio como hasta el momento. 
  
La zona única mejora la eficiencia del sistema educativo al aumentar la competitividad de los centros por 
tener más demanda de alumnado. Al mismo tiempo favorece la especialización curricular de los centros 
(centros bilingües, bachilleratos de excelencia….) 
  
Con el Partido Popular, el 93% del alumnado consiguió el centro que solicitaban como primera opción. 
  
Recientemente, el actual gobierno socialista ha anunciado a través del Conseller de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, la eliminación del Distrito único, por lo que eliminarán la libertad de los padres a elegir el 
centro para sus hijos. 
  

Por todo cuanto antecede, solicita la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
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Primero.- Solicitar al nuevo Consell que mantenga el Distrito Único para la elección del centro escolar en 
toda la Comunitat Valenciana, para que las familias puedan seguir eligiendo el centro en el que estudian sus 
hijos. 
 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al President de la Generalitat Valenciana, al Conseller de 
Educación y a todos los grupos parlamentarios con representación en Les Corts Valencianes” 
 
Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes: 
 
Por el grupo PP,  Sonia Casaus expone brevemente el contenido de su moción. 
 
Por el grupo Totes,  Adrián Juste manifiesta que la libertad de elección del centro por parte de las familias, 
a priori parece una buena idea pero su grupo considera que en la práctica no lo es tanto. Para empezar, esta 
libertad de elección es en realidad una libertad de solicitud, ya que no garantiza la plaza en el centro elegido y 
puede ser que tampoco en su distrito o barrio. La oferta educativa no cambia con esta opción, lo único que 
puede ocurrir es que un centro se sature y se posibilite al mismo para que elija, y no las familias. Por otro lado 
es buena la proximidad del alumnado a su domicilio porque favorece la integración en su entorno, mientras 
que lo contrario provoca desplazamientos innecesarios, alineación y desequilibrio en los centros escolares. 
Que el distrito único no supone, pues, ninguna mejora en el proceso de escolarización ni en la enseñanza. Si 
se apuesta por una educación pública, gratuita y de cualidad en centros públicos en condiciones no hay 
ninguna necesidad de tener que elegir. Por todo ello votarán en contra de la moción. 
 
Por el grupo C’s,  Tatiana Sanchis manifiesta que su voto va a ser favorable porque consideran que son las 
familias las que deben decidir libremente el colegio donde van a escolarizar a sus hijas e hijos, además el 
distrito único origina competencias entre los centros escolares y la competencia obliga a mejorar. 
 
Por el grupo Compromís, Maria Viu manifiesta que su grupo va a votar en contra de esta moción porque la 
afirmación de distrito único, que es el que actualmente está en vigor, no está basada en criterios pedagógicos 
y esto es indispensable cuando una medida política ha de incidir en el desarrollo del funcionamiento de la 
escuela pública, y como no es el caso, su grupo no está a favor. Que es importante destacar lo que ha 
comentado el compañero de Totes sobre la generación de sobredemanda en algunos centros, pues esto 
conllevaría que al final fuese el centro quien decidiese y no las familias, con lo cual no generaría ningún tipo 
de libertad para las mismas. Por otro lado, como ya se ha dicho, la proximidad del centro es uno de los 
factores que enriquece la educación y se estaría dejando de lado implantando sólo un distrito. Tampoco sería 
posible garantizar la igualdad para todas las familias a la hora de elegir centro, además supondría 
discriminación porque la familias que estuviesen económicamente mejor irían a los centros considerados 
“mejores” En cuanto a que la competitividad hace que los centros escolares funcionen mejor, no es cierto, 
porque no hay actualmente ningún método que permita evaluar que centro es mejor que otro, por lo que a su 
grupo no le parece que sea una medida positiva. 
 
Por el grupo PP,  Sonia Casaus manifiesta que los centros escolares no se van a saturar porque hay un 
número de plazas determinadas y cuando se cubran ya no habrá posibilidad de que se amplíen. Que aunque 
el centro esté lejos del domicilio, habrá sido la familia quien lo haya elegido libremente. Esta moción se 
plantea ante el anuncio del conseller de Educación, en el que informa que va a quitar el distrito único, por eso 
su grupo la presenta en apoyo a que se siga con este sistema ya que está demostrado que es efectivo 
porque un 93% de las familias han conseguido ir al centro elegido. Que si hay colegios que se quedan con 
poco alumnado será porque el centro tiene algún tipo de problema, entonces se debería estudiar y mejorar. 
Que en definitiva, si se pregunta a las familias, el 90% eligen un centro por sus instalaciones, profesorado etc 
y no por la distancia del mismo. 
 
Por el grupo Totes,  Adrián Juste manifiesta que cuando ha hablado de saturación no quiere decir que el 
centro se complete y entonces se aumenten las plazas, sino que hay mucha demanda, no todos pueden 
entrar y entonces el centro es quien escoge quien entra. Que le gustaría que la portavoz del Partido Popular 
le dijera, por curiosidad, de que fuente ha sacado que el 93% de las familias han conseguido ir al centro 
elegido. En segundo lugar hay que valorar otras cuestiones cuando se elige un centro, como por ejemplo 
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como afecta al niño y a la niña, al barrio, sociedad etc., pues aunque se haya adjudicado el centro que se 
quería, no hay datos si posteriormente eso ha tenido consecuencias negativas o positivas. Es verdad que 
hace falta mucha inversión para arreglar algunos centros, pero la solución no es dejar de elegir esos centros 
porque se provocaría un desequilibrio todavía peor. Lo que hay que hacer es invertir en educación y apostar 
por la escuela pública y de calidad. 
 
Por el grupo Compromís,  Maria Viu manifiesta que sobre la posibilidad de que las familias puedan escoger 
centro, parece que se tienen conceptos diferentes, pues cuando está limitada por el hecho de no tener 
posibilidades económicas para ir al centro que se quiere, eso no es libertad de escoger. Que en junio se hizo 
una valoración donde a criterios de la Conselleria, el Vicent Andrés Estellés, que es un centro que no se 
destaca porque tenga muchas solicitudes para entrar, quedó muy bien en la clasificación, por lo que no es el 
criterio de las familias lo que hace que sus hijas e hijos vayan a las mejores escuelas. Es un problema 
separar a los niños y niñas de lo que es la realidad actual, porque actualmente la educación no solo se basa 
en conceptos y contenidos, se basa en expresiones como inteligencia emocional, nivel cooperativo etc. lo que 
quiere decir que ahora lo que tiene sentido es aprender a relacionarse con el entorno próximo y que haya 
diversidad en las aulas y eso con un distrito único es muy difícil de garantizar, porque la elección no se basa, 
normalmente en ese tipo de criterios. 
 
Por el grupo PP,  Sonia Casaus manifiesta que está excluyendo en todo momento los colegios privados, 
pero es que la administración pública oferta los centros educativos públicos y también los concertados y es 
una realidad que el mayor porcentaje de padres escogen la concertada. 
 
Por el grupo PSOE,  Manuel Lozano manifiesta que su grupo va a votar en contra de esta moción porque el 
distrito único es algo perverso para la clase trabajadora. Este sistema lo implantó el Partido Popular 
obedeciendo a una demanda de la escuela concertada, para seguir haciendo negocio con la educación de 
nuestros hijos e hijas. Cuando no había distrito único, lo que más contaba en el baremo era la proximidad al 
centro, pero con el distrito único esto no es así y ocurre que cuando hay mucha demanda se elige, a criterio 
subjetivo del centro, teniendo en cuenta la renta de las familias, el expediente académico previo del 
alumnado. De esta manera, los centros pueden maquillar sus resultados diciendo que son los mejores, y lo 
son porque seleccionan previamente a los niños en base a distintos criterios: por tener familiares en el centro, 
por el empleo de los padres, por tener o no discapacidad, lo que implicaría que el centro tuviese profesorado 
dedicado a las necesidades especiales etc. Todo esto está desvirtuando la universalidad de la educación y 
está generando dos tipos de colegio, los colegios “gueto” y los colegios “élite” y eso no se puede tolerar. 
 
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por quince votos a favor (8 PSOE, 4 Compormís, 2 EUPV y 1 
Totes) y seis votos en contra (4 PP y 2 C's), ACUERDA, aprobar el dictamen desfavorable de la Comisión 
Informativa de Políticas de Igualdad y Bienestar Social de 23 de septiembre de 2015 y por lo tanto rechazar la 
moción del grupo municipal del Partido Popular anteriormente transcrita. 
 
 
13. BIENESTAR SOCIAL- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE 
VIOLENCIA DE GÉNERO. Expediente: 000073/2015-02 
 
Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe: 
 ” El Grupo municipal del PSPV-PSOE de Burjassot, a través de su portavoz Manuel Lozano Relaño, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 91.4 y 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades 
locales, desea someter a la consideración del Pleno, para su debate y en su caso aprobación, de la siguiente: 

 
MOCIÓN 

 

La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el 
símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige 
sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los 
derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. 
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Con ese convencimiento nació la ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género. Una ley reconocida e incluso premiada como una de las mejores leyes de lucha contra la violencia 
hacia las mujeres y que establece un sólido y completo marco legal para la prevención, protección, 
persecución y castigo de la violencia por parte del compañero o ex compañero sentimental. 
 
Pese a ello, las mujeres siguen sufriendo violencia de género, y el número de asesinatos se mantiene en 
cifras escalofriantes. En los últimos meses, la violencia de género ha segado la vida de mujeres y menores 
conmocionando a todo el país. La sociedad española ha padecido un repunte de asesinatos machistas, 
convirtiendo el verano de 2015 en un periodo trágico, en el que se han registrado el mayor número de 
asesinatos desde 2010. 
   
Una violencia ante la que no podemos ni queremos permanecer impasibles. Para el PSOE, la igualdad entre 
mujeres y hombres es un principio fundamental. El reconocimiento que hace la Constitución de 1978 de 
España como un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político tiene que traducirse en la plena 
consideración de las mujeres como sujetos de derechos de ciudadanía. Sin embargo, la ciudadanía de las 
mujeres aún no está consolidada y frecuentemente se encuentra en entredicho. Frente a ello, es necesario 
reforzar y promover los mecanismos que la garanticen y la alejen del vaivén de las coyunturas políticas. 
  
Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género, que garantice 
una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia así como a sus hijos e hijas generando y ofreciendo 
los mecanismos necesarios para conseguirlo.  
 
La situación de violencia que sufren las mujeres nos exige avanzar hacía el cumplimiento del convenio de 
Estambul, ratificado por España y que aborda de manera integral la violencia contra las mujeres. Nos exige 
avanzar hacía un gran acuerdo por una sociedad segura y libre de violencia contra las mujeres que implique a 
toda la sociedad y los poderes públicos para luchar desde todos los ámbitos contra la Violencia de Género, 
que no escatime esfuerzos, medios y recursos. 
 
Por todas estas razones, lo  elevamos al Pleno,  instando  al Gobierno a adoptar y promover un Acuerdo 
Social, Político e Institucional Contra la Violencia de Género para construir una sociedad segura y libre de 
violencia contra las mujeres con los siguientes puntos: 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias, que se han venido recortando en los 
últimos años, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas 
de violencia de género, dependientes tanto de las Comunidades Autónomas, como de los servicios de 
proximidad de los ayuntamientos. En los presupuestos Generales del Estado 2016 multiplicar por cinco la 
partida destinada a la Delegación del Gobierno para la violencia de género.  
 
Segundo.- Creación de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en cada CCAA  
 
Tercero.- Crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios públicos, 
impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios sociales municipales y 
centros de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.  
 
Cuarto.- Establecer los mecanismos necesarios para impulsar, desde los ayuntamientos y en coordinación 
con el Consejo Escolar de cada municipio, planes de trabajo a que incluyamos actividades de sensibilización 
en todos los niveles del enseñanza, porque desde la educación Infantil y hasta el final de la escolarización 
obligatoria y etapas posteriores los niños y las niñas se puedan identificar con unos modelos de hombre y 
mujer iguales en derechos. Además, el trabajo en la aceptación de la igualdad se debe extender 



 
 
 
 
 

 
PLENO  Nº 2015000015 de fecha 28 de septiembre de 2015  Página 24  

necesariamente a las diferentes opciones sexuales y de género, porque una sociedad respetuosa lo debe ser 
con todos sus miembros. 
 
Quinto.- Establecimiento de protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres 
que han retirado la denuncia por violencia de género. 
 
Sexto.- Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de 
Género. 
 
Séptimo.- Incorporar al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo- sexual y de 
prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas. 
 
Octavo.- Potenciar el Plan integral municipal para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de 
violencia de género. 
  
Noveno.- Obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente de órgano jurisdiccional especializado, como 
abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia de 
género tengan certificado, previamente a ocupar su puesto, formación específica en la materia impartida por 
una institución acreditada.  
 
Décimo.- Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley de 2004 para 
abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra la mujer, tal como exige la 
Recomendación General nº 19 de la CEDAW y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha 
contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que España ha 
ratificado. 
 
Undécimo.- Creación de un Observatorio Municipal de Desigualdades que, con la participación de 
profesionales y técnicos en la materia y de manera accesible y transparente, elabore informes periódicos 
sobre la situación de la mujer a nivel familiar, laboral, sanitario, asistencial, educativo y participativo, esencial 
para saber dónde y cómo actuar a la hora establecer cualquier Plan de prevención y educación. 
 
Duodécimo.- Desarrollar un Plan para la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral que incluya toda una red 
de apoyo desde Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burjassot encaminadas a ayudar a padres y madres 
a poder trabajar en igualdad de condiciones. 
 
Décimo Tercero.- Dotación de un espacio llamado Casa de la Mujer, autogestionado, donde se cuente con 
salas donde los diferentes colectivos que abogan por la igualdad entre mujeres y hombres, de la misma forma 
que se ha hecho con otras plataformas y agrupaciones. Se podrían utilizar espacios públicos, como centros 
sociales, que en Burjassot hay bastantes. 
 
Décimo Cuarto.- Exigir a Conselleria de Sanitat la plena implantación de la Unidad de Salud Sexual y 
Reproductiva (antigua Planificación Familiar) en el Centro de Salud II de Burjassot, ya que desde el año 2013 
lo que sucede es que las trabajadoras del centro de Moneada se trasladan un día a la semana a Burjassot y 
atienden unas horas por la tarde, sin espacio ni material técnico, ni tiempo suficiente. 
 
Décimo Quinto.- Asegurar un plan de apoyo y ayuda a las personas que tengan la tutela completa de un 
menor o más, es decir, familias monoparentales y monomarentales, ya sea facilitando su acceso a recursos 
públicos básicos (vivienda, alimento, material escolar...) o mediante ayudas específicas. 
 
Décimo Sexto.- Ofrecer desde el Ayuntamiento de Burjassot un apoyo público a la Marcha Estatal Contra las 
Violencias Machistas del próximo sábado día 7 de noviembre en Madrid, poniendo los medios necesarios 
para informar de esta convocatoria” 
 
Por el Secretario da cuenta que se han presentado dos enmiendas al dictamen de la comisión informativa, 
una por el grupo Compromís y la otra por el grupo Totes. 
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El Alcalde, abrió el turno de intervenciones, tratando en primer lugar la enmienda presentada por el grupo 
Compromís y seguidamente la del grupo Totes. 
 
Por el grupo Compromís,  Lluna Àrias expone brevemente la enmienda presentada por su grupo al 
dictamen de la comisión informativa sobre la moción del Partido Socialista, siendo el texto de la enmienda el 
siguiente: 
 
Sustituir el texto del punto cuarto por el siguiente: 
 

4. Establecer los mecanismos necesarios para impulsar, desde los ayuntamientos y en coordinación con 
el Consejo Escolar de cada municipio, planes de trabajo a que incluyamos actividades de sensibilización en todos 
los niveles del enseñanza, porque desde la educación Infantil y hasta el final de la escolarización obligatoria y 
etapas posteriores los niños y las niñas se puedan identificar con unos modelos de hombre y mujer iguales en 
derechos. Además, el trabajo en la aceptación de la igualdad se debe extender necesariamente a las diferentes 
opciones sexuales y de género, porque una sociedad respetuosa lo debe ser con todos sus miembros. 

 
Sustituir en el punto octavo el siguiente texto: 
 

Donde dice: 
8.- Poner en marcha un Plan integral,  

Debe decir: 
8.- Potenciar el Plan integral municipal... 

 
Sin que se produzcan intervenciones la enmienda es aprobada por unanimidad. 
 
 
Por el grupo Totes,  Adrián Juste expone brevemente la enmienda de su grupo al dictamen de la comisión 
informativa sobre la moción del Partido Socialista. siendo el texto de la enmienda el siguiente: 
 
Añadir los siguientes puntos a los de la moción: 
 
11.-Creación de un Observatorio Municipal de Desigualdades que, con la participación de profesionales y 
técnicos en la materia y de manera accesible y transparente, elabore informes periódicos sobre la situación 
de la mujer a nivel familiar, laboral, sanitario, asistencial, educativo y participativo, esencial para saber dónde 
y cómo actuar a la hora establecer cualquier Plan de prevención y educación. 
 
12.- Desarrollar un Plan para la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral que incluya toda una red de apoyo 
desde Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burjassot encaminadas a ayudar a padres y madres a poder 
trabajar en igualdad de condiciones. 
 
13,- Dotación de un espacio llamado Casa de la Mujer, autogestionado, donde se cuente con salas donde los 
diferentes colectivos que abogan por la igualdad entre mujeres y hombres, de la misma forma que se ha 
hecho con otras plataformas y agrupaciones. Se podrían utilizar espacios públicos, como centros sociales, 
que en Burjassot hay bastantes. 
 
14.- Exigir a Conselleria de Sanitat la plena implantación de la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva 
(antigua Planificación Familiar) en el Centro de Salud II de Burjassot, ya que desde el año 2013 lo que sucede 
es que las trabajadoras del centro de Moneada se trasladan un día a la semana a Burjassot y atienden unas 
horas por la tarde, sin espacio ni material técnico, ni tiempo suficiente. 
 
15.- Asegurar un plan de apoyo y ayuda a las personas que tengan la tutela completa de un menor o más, es 
decir, familias monoparentales y monomarentales, ya sea facilitando su acceso a recursos públicos básicos 
(vivienda, alimento, material escolar...) o mediante ayudas específicas. 
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16.- Ofrecer desde el Ayuntamiento de Burjassot un apoyo público a la Marcha Estatal Contra las Violencias 
Machistas del próximo sábado día 7 de noviembre en Madrid, poniendo los medios necesarios para informar 
de esta convocatoria." 
 
Sin que se produzcan intervenciones la enmienda es aprobada por unanimidad. 
 
 
El Alcalde una vez aprobadas las dos enmiendas e incorporadas al dictamen, abrió el turno de 
intervenciones sobre el fondo del asunto que es la moción presentada por el Partido Socialista. 
 
Por el grupo PSOE,  Manuel Lozano manifiesta que normalmente este Ayuntamiento siempre presenta una 
moción de este tipo y se suele aprobar por unanimidad. Por ello, ahora se congratula que vuelva a ser así 
otra vez. Lo que diferencia a este municipio de otros es que este Ayuntamiento no solo se limita a realizar 
declaraciones institucionales sino que hace una política real contra la violencia de género. De hecho en 
anteriores legislaturas, cuando la concejala responsable era María José Cortés, se implantó el “servicio 
integral contra la violencia de género”, de manera pionera en toda la Comunidad Valenciana, servicio que se 
ha estado potenciando en los sucesivos gobiernos. Que esta moción es especial porque si bien hasta ahora 
iban descendiendo los casos de violencia de género, este año en asesinatos de mujeres se ha vuelto a los 
datos del 2010. Por ello, con esta moción lo que se intenta es poner más énfasis en recuperar los recursos 
perdidos que estaban nutriendo todo un sistema de protección. 
 
Por el grupo Totes,  Adrián Juste manifiesta que su grupo quiere manifestar su preocupación por la 
cuestión de la violencia de género. Aunque valoran positivamente los progresos de los últimos años, la mujer 
continua padeciendo muchísimas desigualdades, en diferentes áreas de la vida pública y también privada y 
esto supone una lacra para la sociedad. Después que el grupo Socialista presentase una moción al respecto, 
se decidió por todos los grupos realizar una moción conjunta con las aportaciones presentadas anteriormente. 
Los acuerdos de la moción, como ya ha dicho el portavoz socialista, se centran en poner recursos 
institucionales para concienciar y luchar contra esta problemática, por ello es muy importante la unión de 
todos los grupos políticos. Que en este municipio y desde Espai Dona se han realizado enormes progresos y 
se deben seguir potenciando y crear nuevos y es por ello por lo que su grupo ha hecho la enmienda. Que 
aprovecha para informar que en Madrid, el día 6 de noviembre hay una marcha por la violencia machista y 
que la coordinadora feminista de Valencia hace actividades todas las semanas para continuar recordando 
que aún se está viviendo en una sociedad machista y aún hay muchas cosas que superar. 
 
Por el grupo C’s,  Tatiana Sanchis manifiesta que desde su grupo siempre se va a estar a favor de 
cualquier política que vaya encaminada a erradicar la lacra que supone en nuestra sociedad, la violencia de 
género. 
 
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por unanimidad, ACUERDA aprobar en sus propios términos 
la propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Políticas de 
Igualdad y Bienestar Social de 23 de septiembre de 2015. 
 
 
14. BIENESTAR SOCIAL- MOCIÓN CONJUNTA QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES 
SOBRE POBREZA CERO. Expediente: 000074/2015-02 
 
Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe: 
 ” En Emili Altur Mena portaveu del Grup Coalició Compromís, José Alberto López Camarillas, portaveu del 
Grup Esquerra Unida, Adrián Juste Agulló, portaveu del Grup Totes amb Burjassot, Manuel Lozano Relaño, 
portaveu del Grup Socialista, Tatiana Sanchis Romeu, portaveu del Grup Ciudadanos- C’s i Sonia Casaus 
Lara, portaveu del Grup Partit Popular, a l'Ajuntament de Burjassot, a l'empara del que disposa l'art. 91.4 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d'acord amb l'art. 97.3 de 
l'esmentat text reglamentari, presenten al Plenari per al seu debat i aprovació si s’escau, la següent  
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MOCIÓ 
 
Pobresa Zero és la mobilització més gran de la història contra la pobresa, per la qual es pretén 
ACONSEGUIR EL COMPROMÍS DELS GOVERNS DE TOT EL MÓN PER A ERADICAR LA FAM I LA 
POBRESA. Es tracta d'una iniciativa mundial, present en més de 100 països. 
 
Pobresa Zero és un moviment estatal, organitzat per la Coordinadora d’ONG per al Desenvolupament 
Espanya que pretén implicar a tots els sectors de la societat civil en la lluita contra les causes de la pobresa i 
de la desigualtat d'una forma urgent, definitiva i eficaç. 
 
En el territori valencià, esta iniciativa ha sigut impulsada per la Coordinadora Valenciana d'Organitzacions no 
Governamentals per al Desenvolupament, que actualment aglutina a 97 organitzacions i que va llançar la 
Campanya a l'abril de 2005. Com a organisme coordinador es va crear posteriorment la “Plataforma Pobresa 
Zero de la Comunitat Valenciana” i prompte prop de 80.000 valencians i valencianes han sumat la seua veu a 
esta iniciativa, firmant el Manifest de Pobresa Zero. Esta xifra suposa prop del 40% de totes les firmes 
arreplegades a Espanya, la qual cosa situa a la nostra terra com la més solidària en esta campanya. 
 
En València, 184 organitzacions ciutadanes de molt diversos camps d'actuació s'han adherit a la iniciativa, 
incloent-hi associacions de veïns, musicals, culturals, religioses, universitats, sindicats, i ONGD. 
 
Actualment són 39 municipis i pobles i molts centres educatius que en els anys de vida de la Campanya han 
emprés accions de sensibilització i/o mobilització, relacionades amb la defensa dels drets de les persones 
més desfavorides, siga a nivell global, nacional o local, creant per a la seua més eficient articulació, algunes 
estructures locals de coordinació en la província de València en la Comarca de la Safor, i en el municipi 
d'Algemesí. 
 
Pobresa Zero ha desenvolupat campanyes informatives organitzat centenars d'activitats de sensibilització-
incidència política, formació i mobilització social com a concentracions, recollides de signatures, 
manifestacions, concerts solidaris, conferències, exposicions, foto-notícies, i s'han escrit molts articles d'opinió 
i notes de premsa, en més de 100 localitats. 
 
Fins fa poc l'èxit institucional més celebrat van ser la firma del Pacte d'Estat contra la Pobresa i de diversos 
pactes autonòmics, provincials i locals, entre ells el Pacte Valencià contra la Pobresa. 
 
Si bé en el seu procés de formulació va ser molt participatiu amb les organitzacions no governamentals per al 
desenvolupament, institucions i entitats socials agrupades en Pobresa Zero i els partits polítics i grups amb 
representació en els seus corresponents parlaments, la seua aplicació va ser un desmesurat fracàs. L'èxit de 
la seua tramitació dóna arguments per a denunciar una falta de compromís polític, el qual, i no obstant això, 
deu reprendre's buscant el suport de totes les institucions i en especial de les valencianes, a col·laborar d'una 
manera més participativa i compromesa que contribuïsca a garantir la dignitat de tot el gènere humà. 
 
Pobresa Zero, proposa un canvi de l'economia especulativa per una economia al servei de les persones, un 
repartiment just de les riqueses al servei de les persones i del bé comú, potenciar alternatives que permeten a 
la natura regenerar-se i a totes les persones mantindre una vida digna, i canviar l'individualisme i la 
competitivitat per la cooperació i la solidaritat entre les persones i els pobles, i fomentar la pau per a les 
persones i pobles i amb la natura. En definitiva, canviar un sistema on la riquesa empobreix per un altre on la 
riquesa genera una vida digna per a totes les persones. 
 
Per tot això, i amb motiu de la celebració del "Dia internacional per a l'eradicació de la pobresa" que se 
celebra cada any el 17 d'octubre, Pobresa Zero realitza una Campanya d'activitats per a continuar 
desenvolupant noves maneres d'incidència política i innovar sobre les maneres de treballar tradicionals, així 
com coordinar de manera més eficient les propostes, creades en el procés participatiu de la Campanya en 
l’ambit estatal però també adequat a les necessitats detectades en les localitats de la nostra província. 
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Un dels reptes de la Campanya és buscar el compromís i participació de les institucions públiques 
valencianes, i en concret de l'administració local en este tipus d'activitats. 
 
En este sentit, l’Ajuntament de Burjassot, atenent a la necessitat de reafirmar el seu compromís i contribució 
amb l'eradicació de la pobresa i la defensa dels drets de les persones més desfavorides, així com el seu 
compromís de col·laboració amb la Campanya Pobresa Zero 2015, es presenten les següents, 
 

PROPOSTES D'ACORD: 
 
Primer.- Contribuir i participar en totes aquelles activitats i iniciatives en què puga col·laborar l’Ajuntament de 
Burjassot dins del seu marc d'actuació i possibilitats, i que puguen programar-se en la Campanya Pobresa 
Zero, coincidint amb celebració del dia 17 d'octubre de 2015, "Dia internacional per a l'eradicació de la 
pobresa”. 
 
Segon.- Reafirmar el compromís de l’Ajuntament de Burjassot amb l'Ajuda al Desenvolupament a través d'un 
acord de tots els grups polítics ací representats que defenga un increment progressiu de l'aportació a esta 
partida, en els pròxims anys, fins a intentar arribar al 0,7 simbòlic del pressupost, per a garantir una Ajuda 
Oficial al Desenvolupament coherent amb el compliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni 
(ODM) i de l'Agenda per al desenvolupament després de 2015,  i exigir que s'adopte una fulla de ruta clara i 
accesible que tinga com a objectiu aquest increment” 
 
Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes: 
 
Por el grupo Compromís,  Emili Altur expone brevemente el contenido de la moción que ha sido apoyada 
unánimemente por todos los grupos políticos y manifiesta su deseo para que el ayuntamiento de Burjassot, 
como institución, se adhiera a todos los actos que desde la plataforma “pobreza cero” se harán durante el 
mes de octubre. 
 
Por el grupo EUPV,  José Alberto López manifiesta que desde su grupo también hacen suyas estas 
iniciativas y valoran el trabajo de la gente que desinteresadamente lucha contra el hambre y la pobreza 
porque sin ellos la situación sería peor. Que en estos temas hay que ir a la raíz del problema y ese problema 
se llama capitalismo, donde el lujo está por encima de las vidas. Por último, solicita que el Ayuntamiento se 
comprometa a incorporar el 0’7% en sus presupuestos. 
 
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por unanimidad, ACUERDA aprobar en sus propios términos 
la propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Políticas de 
Igualdad y Bienestar Social de 23 de septiembre de 2015. 
 
 
15. BIENESTAR SOCIAL- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS SOBRE 
SOLICITUD A LA CONSELLERÍA DE SANIDAD DEL SERVICIO DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS 24 HORAS 
EN EL CENTRO DE ESPECIALIDADES DE BURJASSOT. Expediente: 000075/2015-02 
 
Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe: 
 ” Dª Tatiana Sanchis Romeu, con D.N.I. 52.656.411-G (teléfono 647.825.121 / burjassot@ciudadanos-
cs.org), portavoz del grupo municipal Ciudadanos-C's Burjassot en el Ayuntamiento de Burjassot, al amparo 
de lo que dispone el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, presenta al Pleno del Ayuntamiento la presente MOCIÓN para su debate y aprobación, si 
procede, de acuerdo con la siguiente 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Burjassot es una de las localidades con más población infantil de la comarca. Además, el municipio cuenta 
con el Centro de Especialidades de Burjassot, que recibe pacientes de diferentes lugares de todo el 
departamento de salud, lo que lo convierte en un centro médico de referencia en la zona.  



 
 
 
 
 

 
PLENO  Nº 2015000015 de fecha 28 de septiembre de 2015  Página 29  

 
La carencia de un servicio de urgencias pediátricas que atienda las 24 horas, los 7 días de la semana, 
provoca que este tipo de atención urgente tenga que ser recibida en el Hospital Universitario de La Fe, con el 
desplazamiento y pérdida de tiempo que eso supone. Es por ello, que la solicitud de este servicio viene 
siendo durante los últimos años una de las demandas más solicitadas por las familias de Burjassot.  
 
La singularidad de la medicina infantil requiere que tenga que ser un especialista en la materia, un pediatra, el 
que atienda a los más pequeños, ya que el diagnóstico y tratamiento de sus enfermedades puede 
diferenciarse bastante con respecto al de las personas adultas.  
 
No es poca la legislación que ampara el derecho a la salud en condiciones de igualdad, desde el artículo 43 
de la Constitución a la Ley 14/1986 General de Sanidad. Además, es todavía más importante la necesidad de 
defender a la infancia, uno de los colectivos más vulnerables y cuya protección es más necesaria, como 
resalta la Declaración de los Derechos del Niño en su artículo 4, entre otras publicaciones oficiales. 
 
La implantación de este servicio, además, sería beneficioso en una doble vertiente para los valencianos: de 
un lado, el acercamiento de la atención para los municipios de Burjassot y alrededores; por otro lado, la 
descongestión de las urgencias de pediatría en el Hospital Universitario de La Fe.  
La reunión mantenida por el alcalde con la consellera Carmen Montón no hace más que enfatizar la 
necesidad de aprobar esta moción para certificar el compromiso de la Conselleria y que se agilicen los 
trámites para solicitar un servicio más que necesario en nuestro municipio.  
 

Por todo lo expuesto, solicita la adopción de los siguientes acuerdos ACUERDOS: 
 

Primero.-  El Pleno del Ayuntamiento de Burjassot insta a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública a implantar un servicio de urgencias pediátricas 24 horas al día, 7 días a la semana, en el Centro de 
Especialidades de Burjassot. 
 
Segundo.-  Dar cuenta de la presente moción en el próximo boletín municipal, así como en cualquiera de los 
medios de comunicación públicos.” 
 
Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes: 
 
Por el grupo C’s,  Tatiana Sanchis explica brevemente el contenido de su moción. 
 
Por el grupo Compromís,  Emili Altur manifiesta que su grupo votó a favor en comisión y seguirán 
manteniendo el sentido de su voto. Que siempre han defendido mejorar la calidad de los servicios sanitarios 
públicos en esta localidad porque efectivamente, Burjassot tiene una gran población y por lo tanto estos 
servicios siempre han sido muy solicitados. 
 
Por el grupo PP,  Sonia Casaus manifiesta que su grupo ya dijo en comisión que votaría a favor. Que 
plasmaron por escrito en su programa electoral que exigirían a la Generalitat que implantase en Burjassot las 
urgencias pediátricas, por eso mantendrán su voto a favor de la moción. 
 
Por el grupo PSOE,  Olga Camps manifiesta que su grupo también está a favor de implantar este servicio, 
de hecho el equipo de gobierno. En concreto la concejalía de sanidad, en varias ocasiones ha hecho una 
petición oficial, por medio de mociones, y el Alcalde se ha reunido con la consellera de Sanidad, Carmen 
Montón, y le ha comentado esta y otras cuestiones, como que hubiese una ambulancia en Burjassot o la 
implantación y puesta en funcionamiento del punto de recogida de leche materna que lleva paralizada 
injustificadamente tanto tiempo. Que por su puesto agradecen a todos los grupos su apoyo a pesar de ser 
conocedores de que hospitales como el de Llíria o el Arnau de Vilanova, no tienen este servicio y a pesar de 
saber que en el BOE nº 224, del día 18 de septiembre, el Ministerio de Educación ha ofertado las plazas de 
formación sanitaria especializada, y para toda la Comunidad Valenciana tan solo han salido 46 plazas de 
pediatría. Que en definitiva lo que es realmente cierto es que en Burjassot se necesita un servicio de pediatría 
de urgencias. 
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Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por unanimidad, ACUERDA aprobar en sus propios términos 
la propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Políticas de 
Igualdad y Bienestar Social de 23 de septiembre de 2015. 
 
 
GOBERNACION 
 
16. GOBERNACION- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE ADHESION A 
LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL SINDICATO DE LA POLICIA LOCAL FSP-UGT P.V.. Expediente: 
000013/2015-01 
 
Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe: 
 ” El Grupo municipal del PSPV-PSOE de Burjassot, a través de su portavoz Manuel Lozano Relaño, de 
conformidad con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, procede a elevar al Pleno, para su debate y aprobación, la propuesta de moción 
presentada por el Sindicato de Policía Local FSP-UGT P.V. de fecha 24 de abril de 2015, a la cual nos 
adherimos íntegramente. 
 

MOCIÓN 
 
José Ángel Moreno Campos, en calidad de responsable autonómico del Sindicato de Policía Local de la UGT, 
con domicilio en la calle Arquitecto Mora nº 7-3 con código postal 46010, velando consecuentemente de 
poder ofrecer y garantizar una apropiada adecuación al marco normativo hacia los trabajadores EXPONGO 
  
--Que desde los sindicatos con mayor representación dentro del colectivo de la Policía Local tales como UGT, 
CCOO, CSIF, SPPLB, hemos venido realizando actos de manifestación para denunciar nuestra más rotunda 
oposición a la modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales (Ley 6/99 de 19 de Abril), 
modificación que contempla la inherente incorporación a los procesos selectivos de oposición a los miembros 
de las Fuerzas Armadas, obteniendo éstos un trato de favor y abriendo la posibilidad de cerrarles un número 
de plazas exclusivas para ellos 
  
--Una medida desproporcionada y con una evidente falta de consideración hacia el resto de opositores y 
personal eventual a los que la Administración Autonómica que obvia claramente y les desprende de la 
legitimidad  prevista en la legislación vigente por un trato de desigualdad. 
  
--La Conselleria justifica erróneamente que así dispondrá de efectivos capacitados y formados previamente 
para su acción civil pero cae en contrapeso de que una preparación para el ejército y más en el ámbito 
familiar no encaja ciertamente en las necesidades y actuaciones cotidianas en el ámbito civil y al servicio del 
ciudadano, por lo que consideramos una argumentación vacía y  con un gran despropósito político. 
  
--Cabe significar, que esta medida impuesta “in extremis” por el Gobierno autonómico no es una medida 
coherente, que no atiende a la realidad de la situación de la sociedad, de las administraciones y de la vigente 
Ley de estabilidad presupuestaria que limita enormemente a los ayuntamientos poder sacar oposiciones de 
policía local y ahora con el aliciente de la existencia de esa reserva de plazas. 
  
--Consideramos que este Gobierno autonómico no puede seguir jugando con el futuro de los compañeros 
interinos en situación de en activo, de los compañeros que por circunstancias han tenido que cesar y 
continúan su lucha diaria de preparación y formación para la vuelta al acceso y para el personal que ha 
inclinado su idea profesional a la dedicación exclusiva del servicio público policial y se encuentra actualmente 
preparándose para poder dar el salto y comenzar su andadura sindical, por todo ello no se puede creer en 
esta medida improvisada, como una medida que pueda garantizar una mejor calidad en los servicios, 
sobretodo, porqué no hay un plano de igualdad y este sindicato no puede consentir que se atente contra un 
derecho fundamental que goza todo ciudadano amparado en nuestro marco Constitucional. 
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--Asimismo reflejar que esta medida no cuenta con el apoyo de ningún partido político de la oposición 
actualmente en las Cortes Valencianas ni de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 
  
--Que asimismo deja una brecha abierta y carga la responsabilidad de decisión a los Ayuntamientos que 
potestativamente decidirán el porcentaje de reservas de plazas de policía local que deseen realizar. 
  
Con todo lo anteriormente expuesto, SOLICITO: 
  
--Que se determinen los conductos reglamentarios pertinentes para poder realizar moción al Pleno del Ayuntamiento y 

que decida la NO aprobación de la NO reserva de plazas de policía local para los miembros de las fuerzas armadas, 

velando así por la igualdad y transparencia selectiva de todos los opositores a policía local” 

 
Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes: 
 
Por el grupo PSOE,  Manuel Lozano explica brevemente el contenido de la moción y entre otras cosas 
manifiesta que la propuesta la hizo llegar UGT pero está firmada prácticamente por todos los sindicatos 
mayoritarios. En ella reclaman que el gobierno valenciano dé marcha atrás en una modificación de ley en la 
que se da pie a una reserva de plazas de funcionarios para militares de carrera mayores de 45 años, sin 
especificar el porcentaje del número de plazas a reservar. Que evidentemente, su grupo comparte la postura 
de los sindicatos porque esto vulnera la igualdad de oportunidades y además en ningún caso obedece a una 
necesidad real puesto que la formación militar no tiene nada que ver con la formación civil que requieren los 
municipios. 
 
Por el grupo C’s,  David Sánchez manifiesta que su grupo no puede apoyarla porque existen dos leyes en 
las que se regula esta materia, la 8/2006 de tropa y marinería aprobada por el Sr. Zapatero y ratificada por la 
ley 8/2015 del Sr. Fabra y en principio las leyes son de obligado cumplimiento y por supuesto no van a ir en 
contra de las mismas. Que lo bueno que tiene esta ley es que no especifica un porcentaje de reserva de 
puesto. Y la reserva de puesto no quiere decir que todos vayan a ser policías locales sino que dependiendo 
de su situación, tendrán o no un beneficio, como por ejemplo los minusválidos. Lo que se pretende es que los 
militares, por la labor realizada, puedan tener un reconocimiento cuando vuelvan a la vida civil. Que puesto, 
no se ha establecido porcentaje y el gobierno puede cambiar de un momento a otra, pero consideran que 
estaría bien destinar un 10% de las plazas y así se podrá dar una solución a esta cuestión. 
 
Por el grupo Compromís,  Emili Altur manifiesta que su grupo no va a apoyar la moción porque la policía 
local tiene una formación y un ámbito de actuación que nada tienen que ver con personas formadas con una 
instrucción militar. Que como bien ha dicho el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, 
<<admiramos el trabajo de la tropa del ejército y de la marinería pero tienen su función y se han preparado 
para ello. Que en el siglo XXI militarizar el cuerpo de la policía local no puede aportar nada bueno>>. Que por 
todo ello, un militar puede opositar a una plaza de policía local, pero no se le puede reconocer una reserva de 
plaza sin pasar por una oposición de pública concurrencia, como todos los demás. 
 
Por el grupo PP,  Sonia Casaus manifiesta que actualmente la guardia civil y la policía nacional tienen 
actualmente este sistema y entienden que dentro de la policía local también podría ser así, pues no van a 
entrar por acceso directo sino que pasarán las mismas pruebas para poder obtener una plaza. 
 
Por el grupo PSOE,  Manuel Lozano manifiesta que evidentemente no se está diciendo que se vaya en 
contra de la ley, lo que se está proponiendo es cambiar la ley. De hecho ya ha salido en prensa que el 
Consell iba a tirar para atrás esta ley en las Cortes. Que quiere aclarar al compañero de Ciudadanos que la 
ley de tropa y marinería del año 2006 no dice lo mismo que esta modificación. La modificación actual dice: 
...“un cupo de reserva de plazas de acceso restringido para militares profesionales de Tropa y Marinería con 
mas de cinco años de servicios y que cumplan los restantes requisitos establecidos para e ingreso de dichos 
Cuerpos...”  es decir, establece un cupo y un cupo es una reserva a la que solo los militares pueden acceder. 
Lo que decía la ley de 2006  era: “El tiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas como militar 
profesional de Tropa y Marinería, se considerará como mérito en los sistemas de selección”, por lo tanto no 
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es lo mismo pues se dice que la experiencia militar tiene el mismo mérito que por ejemplo tener una carrera, 
un master o tener idiomas. 
 
 
Por el grupo C’s,  David  manifiesta que tiene en su mano la ley 8/2006 de tropa y marinería y reitera lo 
dicho en su artículo 20.2 que dice: “El Ministerio de Defensa promoverá acuerdos de colaboración con las 
Administraciones autonómicas y locales para que en las convocatorias de acceso a las Policías Autonómicas 
y Locales se reserven plazas para los militares profesionales de tropa y marinería con más de cinco años de 
servicios, así como para incentivar la puesta en práctica de lo previsto en el apartado anterior”.  Que 
consideran que los militares son funcionarios y si se está de acuerdo con la promoción interna, con los 
militares sería de la misma manera. 
 
Por el grupo PP,  Sonia Casaus manifiesta que los militares son funcionarios y con cinco años de 
experiencia mínima demostrada tienen una opción de promocionar. Aquí ha habido ejemplos de promoción 
interna, y consideran que sería lo mismo. No se está hablando de militarizar. 
 
Por el grupo PSOE,  Manuel Lozano manifiesta al compañero de Ciudadanos que tiene una versión antigua 
de la ley, pues se modificó el 29 de julio de 2015 y no hay ninguna posterior. Que el artículo 20 ya no tiene ni 
el apartado 6 porque se eliminó, y es ahora el artículo 20.1, porque ha cambiado. Que esto lo ha 
comprobado, es la última modificación que ha habido, es la ley consolidada del BOE que recopila todas las 
modificaciones y las aglutina en una. Que esta confusión es bastante comprensible porque es difícil encajar 
todas las modificaciones que ha habido posteriormente, aunque esta última es un mérito y el rebote de los 
sindicatos es comprensible, porque ha habido un cambio y por ello están pidiendo que este cambio no se 
produzca y se vuelva hacía atrás. 
 
 
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por quince votos a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 2 EUPV y 1 
Totes) y seis votos en contra (4 PP y 2 C's), ACUERDA aprobar en sus propios términos la propuesta 
anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de 23 de 
septiembre de 2015. 
 
 
17. GOBERNACION- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL TOTES AMB BURJASSOT 
PARA LA AMPLIACION DEL HORARIO DEL METRO. Expediente: 000014/2015-01 
 
Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe: 
 ”  ADRIÁN JUSTE AGULLÓ, Portaveu del Grup Municipal de Totes amb Burjassot a l'Ajuntament de 
Burjassot, a l'empara del que disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentari, presenten al Plenari per al seu 
debat i aprovació si s’escau, la següent moció: 
  

MOCIÓ PER L'AMPLIACIÓ DE L'HORARI DEL METRO 
  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
  

El transport públic és, sens dubte, l'opció de futur, a més d'un servei important per a qualsevol ciutat. Les 
institucions públiques tenen la responsabilitat de fomentar el seu ús i dotar d'unes infrastructures i horaris 
apropiats perquè aquesta opció siga accessible i útil. Els beneficis que aporta una adequada xarxa pública de 
transports han sigut estudiats en multitud d'ocasions i de sobres demostrats, entre ells, el descens de la 
contaminació, una millor comunicació entre diferents àrees del territori, millores en la salut pública. 
 

És, a més, necessari establir mitjans que garantisquen una comunicació fluïda entre les poblacions limítrofes 
a la ciutat de València, així com la comunicació entre aquestes. De fet, la manca i ineficàcia d'aquests mitjans 
redunda en un major tràfic de les xarxes viàries i en un major aïllament, especialment dels municipis més 
allunyats o, simplement, pitjor situats, especialment en èpoques de crisi com les quals vivim en les quals 
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mantenir un vehicle privat pot resultar massa car. 
 

En l'actualitat, l'ús de vehicle propi és indispensable per a un sector de la població que treballa en horari de 
tard-nit, així com per a gaudir de certes zones d'oci nocturn per a les persones més joves. Els horaris de 
Metrovalencia provoquen una incomunicació en hores nocturnes per mitjans de transport públics entre 
poblacions, amb el conseqüent impacte a nivell econòmic i social. 
 

Des del grup municipal de Totes amb Burjassot, considerem que, en general, els horaris de pas de 
Metrovalencia per les estacions situades en el terme municipal de Burjassot, que són principalment la de 
Godella, Burjassot, Burjassot-Godella i Canterería, però en certa mesura també la de Emplame, són 
insuficients, tant en la seua freqüència de pas com en l'horari d'inici i l'horari de final de pas. Aquesta 
consideració també s'estén a altres poblacions, les quals manifesten reivindicacions similars. 
 

Se suposa que la instal·lació del sistema ATO (Automatic Train Operation) serviria per a augmentar la 
velocitat i la freqüència de pas, doncs en teoria permet freqüències d'un metro cada tres minuts a una 
velocitat de fins a 80 quilòmetres per hora, però açò no s'ha vist plasmat en la realitat. 
  
Sent coneixedors que l'equip de govern de l'Ajuntament de Burjassot es troba en diàlegs per a millorar el 
servei de transport públic, ens adherim a les reivindicacions de municipis com Rocafort i sol·licitem al ple 
municipal les següents propostes d'acord:  
 

ACORDS 
  

Primer.- Instar a la Generalitat Valenciana perquè en el pressupost de l'any 2016 es tinga en compte 
l'ampliació per part de Metrovalencia tant de l'horari inicial com del de finalització de trajecte per a ús de la 
població, així com diferenciar aquest horari entre dies laborals i festius. 
 

Segon.- Instar a la Generalitat Valenciana perquè en el pressupost de l'any 2016 es tinga en compte 
l'ampliació per part de Metrovalencia de l'afluència dels metros perquè passe amb més freqüència per a ús de 
la població, així com diferenciar aquest horari entre dies laborals i festius. 
 

Tercer.- Si ben ja s'han iniciat diàlegs per a açò, aprofitar per a instar de nou a la Generalitat Valenciana 
perquè la zona A de Metrovalencia s'estenga a les parades de metro de Burjassot i Burjassot-Godella. 
 

Quart.- Informar de l'aprovació de la present moció al teixit associatiu de Burjassot a través dels canals de 
comunicació a la disposició de l'Ajuntament de Burjassot.” 
 
Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes: 
 
Por el grupo Totes,  Adrián Juste expone brevemente el contenido de su moción que es además es 
reivindicación de varios municipios a los que afecta las líneas 1 y 2 del metro de Valencia. 
 
Por el grupo Compromís,  Emili Altur manifiesta que su grupo va a apoyar la moción porque también ha 
sido una reivindicación histórica. Compromís en junio de 2013 presentó una moción similar que obtuvo la 
mayoría del pleno. Pero mientras sea una moción que se pueda repetir a lo largo del tiempo y la Generalitat 
no haga esta ampliación del horario e incluya a toda la ciudad de Burjassot en la zona A, se seguirán 
haciendo este tipo de mociones porque estas peticiones continuaran siendo necesarias. 
 
Por el grupo PP,  Sonia Casaus manifiesta que esta moción es interesante pero consultado el tejido 
asociativo, ha dicho claramente que no quieren que haya más servicio de metro, hasta que no esté soterrado 
porque es muy molesto para el vecindario. Ante esto el Partido Popular le pide a Totes que retire la moción 
hasta que se realice el soterramiento de las vías del metro. Que en definitiva hay que sopesar y ver las 
necesidades del vecindario de Burjassot, pues observando la utilización del metro, no parece que compense 
una ampliación del servicio. 
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Por el grupo PSOE,  Manuel Lozano manifiesta que su grupo va a apoyar esta moción, porque ciertamente 
es una reivindicación histórica y están de acuerdo con ampliar un servicio a la ciudadanía. Que al cambiar el 
color político del gobierno de la Generalitat ahora las puertas están abiertas. El Alcalde, en nombre del 
Ayuntamiento, ha mantenido diversas reuniones con el ayuntamiento de Valencia y con la Generalitat, en 
concreto con las diferentes consellerías implicadas con las infraestructuras de este municipio. Y se han 
abierto negociaciones para recuperar viejos servicios que la Generalitat ha ido suprimiendo y añadir otros 
nuevos, como por ejemplo, recuperar las líneas de autobuses 63 y 23. Que la anterior alcaldes, Rita Barberá, 
no dejaba que las bicicletas de Burjassot pisaran la ciudad de Valencia y ni siquiera dejaba que Burjassot 
pagara la instalación de estaciones de burjabike y esto ahora ha cambiado, porque el Alcalde, Joan Ribó, ha 
abierto las puertas para poder tener un transporte mixto en este sentido. También se ha abierto la vieja 
reivindicación de extender la zona A en todo el municipio de Burjassot. También se ha adquirido un 
compromiso, tanto con Enric Morera como con Ximo Puig para abrir la calle Valencia. 
 
Por el grupo Totes,  Adrián Juste manifiesta que en esta moción no se establece un horario de ampliación 
del servicio. Es normal que resulte molesto ampliarlo, por ejemplo a las tres o las cuatro de la madrugada. 
Que es entendible que esta medida pueda afectar a la gente, pero para ello está el debate, la participación, la 
transparencia y el consenso. Su grupo reivindica que se puede aumentar la frecuencia y el servicio pero 
¿cómo hacerlo?, eso es una cuestión que debe consensuarse entre todos, procurando molestar a la menos 
gente posible. De otro lado, también consta en su programa la reivindicación del soterramiento de las vías y 
consideran que se está retrasando sobre todo por motivos políticos y no solo económicos y considera que si 
se llevaran todas las reivindicaciones conjuntamente, es posible que se pudiera conseguir una situación más 
beneficiosa para todos. 
 
Por el grupo PP,  Sonia Casaus manifiesta al portavoz del Partido Socialista que duda que Rita Barberá 
dijera que ninguna bicicleta de Burjassot entrara en Valencia. Valenbici se montó en Valencia mucho antes 
que en Burjassot y en el momento que aquí se montó Burjabike,  en la comisión informativa en la que se dio 
cuenta de este asunto, el PP pidió que el sistema fuese compatible con el de Valencia y no se hizo. 
 
Por el grupo PSOE,  Manuel Lozano manifiesta que Rita Barberá no quería las bicicletas de Burjassot. 
Valencia tenía un sistema y el sistema de Burjassot y otros municipios era diferente. El problema es que el 
anclaje y el software, es diferente y la solución que se planteó a Valencia, en más de una ocasión a través de 
la Oficina de Sostenibilidad, era pagar desde este Ayuntamiento estaciones Burjabike para instalarlas en el 
término de Valencia y se denegó en todo momento. Que ahora ha cambiado porque la ciudadanía de 
Burjassot podrá moverse de manera sostenible por toda el área metropolitana, incluida Valencia. 
 
El Alcalde manifiesta que le hace gracia que la portavoz del PP diga que ha hablado con el tejido asociativo 
del soterramiento de las vías, cuando se lleva años reivindicando su ejecución a la Generalitat. Que ahora el 
Partido Popular dice que esta infraestructura es necesaria para este pueblo cuando durante muchos años han 
tenido la “callada por respuesta”. 
 
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por quince votos a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 2 EUPV y 1 
Totes), cuatro votos en contra (4 PP) y dos abstenciones (2 C's), ACUERDA aprobar en sus propios términos 
la propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de 
23 de septiembre de 2015. 
 
 
18. GOBERNACION- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL TOTES AMB BURJASSOT 
PARA EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA. Expediente: 000015/2015-01 
 
Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe: 
 ”  ADRIÁN JUSTE AGULLÓ, Portaveu del Grup Municipal de Totes amb Burjassot a l'Ajuntament de 
Burjassot, a l'empara del que disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentari, presenten al Plenari per al seu 
debat i aprovació si s’escau, la següent moció: 
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 MOCIÓ PEL DRET A UN HABITATGE DIGNE 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

  
L'actual crisi econòmica i social que vivim ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, 
que a causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seues necessitats més bàsiques. 
Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer front a les quotes hipotecàries o de 
lloguer de la seua llar. 
 
Açò s'ha traduït en milers de desnonaments en tot l'Estat Español i centenars de milers de persones que han 
vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat 
extrema, pobresa i exclusió social, econòmica i residencial, entre molts altres problemes.  
 
Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, des de 2007 fins a setembre del 2014, en l'Estat 
Español, s'han arribat a més de 500.000 execucions hipotecàries, sent el País Valencià una de les regions 
més afectades. Segons l'informe presentat pel Col·legi de Registradors de la Propietat, només durant l'any 
2012, la banca va quedar-se més de 30.034 primers habitatges per impagament de crèdits hipotecaris. 
Açò suposa 115 desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil. Un drama que no cessa i que, de fet, 
sembla continuar en augment. 
 
Ens trobem, per tant, davant una situació d'emergència habitacional que constitueix una autèntica 
anomalia en el context europeu. Tal com denuncia l'informe Emergència Habitacional a l'estat espanyol, 
elaborat pel Observatori DESC i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, aquesta situació es veu agreujada 
pel fet que l'estat espanyol és el país d'Europa amb més habitatges buits, 13’7% del parc total – 3 milions 
i mitjà de pisos segons l'últim cens d'habitatge de 2011 – i amb un parc social d'habitatges clarament 
insuficient – menys d'un 2% de l'habitatge existent.  
  
Les administracions locals, són els que, en primera instància, reben l'impacte social d'aquesta situació, en ser 
les més properes a la ciutadania, malgrat els seus pocs recursos. 
El context descrit i la situació d'emergència en la qual es troba gran part de la població s'està traduint, també, 
en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges en els municipis. Una forma d'accés a l'habitatge 
que augmenta el grau de vulnerabilitat social dels quals es veuen abocats a recórrer a elles. 
  
La falta de recursos de les administracions locals per a fer front a la problemàtica contrasta amb els 
milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les seues immobiliàries, actors principals 
i part responsable de la bambolla immobiliària. Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència 
d'execucions hipotecàries, es mantenen buits, ja siga esperant que el preu del mercat torne a elevar-se, o bé 
perquè es troben en venda o amb un lloguer de preus inaccessibles per a part de la població. El resultat són 
milers d'habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social que segons 
l'article 33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de complir el dret de propietat. 
 
Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o una altra, rescatades amb diners públics. 
Algunes directament gestionades pel govern de l'estat a través del Fons de Reestructuració Ordenada 
Bancària (FROB), i del traspàs d'actius al denominat “banc dolent”, la Societat de Gestió d'Actius Procedents 
de la Reestructuració Bancària (SAREB). Paradoxalment, no obstant açò, la forta inversió pública no ha 
anat destinada a cobrir les necessitats de la ciutadania i les ajudes milionàries a la banca, moltes 
d'elles a fons perdut, no han comportat cap contrapartida social.  
 
La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que possibiliten l'accés a 
l'habitatge de tots aquells ciutadans que es veuen exclosos, complint el mandat constitucional de l'article 
47 de la CE. 
 
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la falta de recursos públics per a fer-li 
front, resulta urgent mobilitzar l'habitatge buit en mans d'entitats financeres, tal com vénen reclamant 
diverses plataformes ciutadanes, com la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques. Fomentar i garantir 
la funció social de l'habitatge, desincentivar la utilització anòmala i penalitzar, si fóra necessari, l'ús antisocial 
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es converteix en un dels pocs mecanismes efectius en mà de l'administració per a donar resposta a la 
vulneració del dret. 
 
Davant els intents del govern central de buidar de competències a les administracions locals, cal que 
els ajuntaments defensen l'autonomia municipal satisfent les necessitats habitacionals de la població. 
És en aquest context que algunes corporacions locals, com Terrassa, han respost a la iniciativa de la PAH, i 
havent esgotat les mesures de foment per a facilitar l'ocupació dels pisos buits en poder d'entitats financeres, 
han iniciat procediments sancionadors, i a aquest exemple s'han afegit alguns més, especialment després del 
canvi polític que va suposar les últimes eleccions locals. 
 
Burjassot, per les seues característiques, ha sigut un dels municipis que ha patit el drama social dels 
desnonaments, malgrat tenir un parc d'habitatges desgastat i buit, amb multitud d'immobles descurats i sense 
utilitzar. Com a conseqüència d'açò, la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques de Burjassot s'ha estat 
mobilitzant aquests anys per a aconseguir millores, i encara que reconeixem que s'han aprovat i posat en 
pràctica mesures positives, com el fet que la policia local no intervé en les execucions hipotecàries, així 
com l'inici de les negociacions amb entitats bancàries per a oferir els habitatges buits en règim de lloguer 
social, considerem que aquestes mesures no són suficients. 
 
A causa de l'anteriorment descrit proposem l'aprovació dels següents acords per part del Ple municipal:  
 

ACORDS 
 

Primer.- Constitució d'una Coordinadora Local d'habitatge municipal per tal de facilitar la comunicació i 
l'atenció a les persones amb demandes i necessitats relacionades amb l'habitatge, una reivindicació que la 
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca porta demanant fa temps. 
  
Segon.- Inclusió de la societat civil en les negociacions que manté l'equip de govern municipal amb les 
entitats bancàries per a la cessió d'habitatges buits per a lloguer social mitjançant la creació d'una Taula de 
Negociació oberta en la qual s'incloga, com a mínim, a persones representants de la Plataforma d'Afectats 
per les Hipoteques, a les famílies afectades per desnonaments i execucions hipotecàries i als representants 
de les entitats bancàries implicades, amb la possibilitat que altres associacions i/o agrupacions activistes pel 
dret a un habitatge digne puguen tenir representació.  
 
Tercer.- Creació d'un Pla d'Emergència d'Habitatge que permeta ocupar-se dels casos més urgents en 
matèria de desnonaments de la manera més ràpida possible, oferint una solució temporal fins que el seu cas 
quede resolt. 
 
Quart.- Crear, previs els tràmits legals procedents, un Registre Municipal de Sol·licitants d'habitatges per a 
lloguer social, coordinat per la Regidoria de Benestar Social i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, així 
com altres possibles associacions activistes en defensa del dret a un habitatge digne. 
 
Quint.- Garantir el subministrament d'aigua potable, llum i gas, així com engegada de mecanismes efectius 
de la gestió d'ajudes a famílies amb dificultats econòmiques. Moltes famílies no solament no tenen condicions 
de vida dignes, sinó que han ocasionat la falta d'assistència mínima vital. Per açò a cap persona del municipi 
de Burjassot en risc d'exclusió social i sota supervisió no se li tallaren els subministraments bàsics necessaris. 
 
Sisè.- Estudiar la possibilitat, en funció de les competències de l'Ajuntament, de donar facilitats per al lloguer 
entre particulars, tant per la part de la persona arrendatària com de l'arrendadora, per exemple mitjançant la 
creació d'un Servei Municipal de Lloguer, per tal de facilitar l'accés a l'habitatge. 
 
Setè.- Desenvolupar una reunió permanent cada trenta dies entre l'equip de govern de l'Ajuntament de 
Burjassot, les associacions i plataformes ciutadanes activistes pel dret de l'habitatge com la Plataforma 
d'Afectats per les Hipoteques i persones afectades per la problemàtica social descrita per a assegurar que el 
govern municipal és coneixedor de les demandes d'aquests col·lectius i que aquests són escoltats pels 
principals responsables de la corporació local. 
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Vuitè.- Oferir, des de l'Ajuntament de Burjassot, un suport ferm a la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques 
en els deu punts que proposen al govern de la Generalitat per a fer efectiu el dret a un habitatge digne i atallar 
el problema dels desnonaments. 
 
Novè.- Informar adequadament per tots els canals del qual disposa l'Ajuntament de l'aprovació d'aquesta 
moció i dels acords descrits al teixit associatiu de Burjassot” 
 
Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes: 
 
Por el grupo Totes,  Adrián Juste interviene para hacer una enmienda “in voce” a su moción, para eliminar de 
ella los apartados 4, 6 y 7 en los que se proponía al Pleno: 
 

Quart.- Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció amb la finalitat de detectar, comprovar i registrar els 
immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels quals són propietat 
d'entitats financeres i altres grans empreses. Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de 
dades en disposició de l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o ben realitzant una 
inspecció física des de l'administració o mitjançant la llista d'impagaments de l'IBI. 
  
Sisè.- Exigir el pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI) a les entitats bancàries i altres grans 
empreses que posseïsquen habitatges buits. En aquest sentit, obligar a aquestes entitats al canvi de 
nom dels immobles expropiats a les famílies per motiu d'execució hipotecària, amb el corresponent 
recàrrec pel retard en el pagament. 
 
Setè.- Establir un recàrrec a l'Impost de Béns Immobles (IBI) als habitatges desocupats en mans 
d'entitats bancàries que porten en aquest estat durant més de dos anys i es troben en condicions 
d'habitabilitat. Es proposa un recàrrec del 25% sobre l'Impost de Béns Immobles (IBI). 
 

A continuación explica que su grupo ha estado trabajando en todo lo concerniente al problema de la vivienda 
recogiendo una serie de medidas para asegurar una vivienda diga. Pero al hacer esta moción, se ha 
tropezado con la legalidad a la hora de redactar los acuerdos, por ello van a solicitar todos los informes 
posibles para asegurar la legalidad de los mismos. Que aunque haya acuerdos que son urgentes, se retiran 
para que se puedan estudiar y en un futuro ver de qué forma puede ajustarlos a la legalidad. 
 
Por el grupo C’s,  Tatiana Sanchis manifiesta que al retirarse estos acuerdos su grupo cambiará el sentido 
del voto de comisión que fue abstención y ahora votará a favor. 
 
Por el grupo PP,  Sonia Casaus manifiesta que su grupo había comentado con otros compañeros sobre el 
tema de la ilegalidad de estas propuestas. Que ha creído entender que el grupo municipal Totes ha pedido 
algún informe de legalidad, ¿han contestado que quitando esos puntos ya sería legal todo lo demás?, porque 
si no es así, ¿porque no se estudia de manera completa la moción para no votar algo que luego resulte que 
es ilegal? 
 
Por el grupo Totes,  Adrián Juste responde a la portavoz del PP, que se han retirado los acuerdos que se 
ha comprobado que pueda haber algún problema con la legalidad, en cambio en el resto de acuerdos no se 
ha encontrado nada que pueda ir en contra de la ley. 
 
Finalizado el turno de intervenciones, se somete a votación la enmienda presentada por el portavoz del grupo 
municipal Totes y por unanimidad se ACUERDA retirar de la moción los apartados 4º, 6º y 7º. 
 
Abierto el turno de intervenciones sobre el fondo del asunto, se produjeron las siguientes: 
 
Por el grupo Totes,  Adrián Juste expone el contenido de su moción con la enmienda anteriormente 
aprobada. 
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Por el grupo EUPV,  José Alberto López manifiesta que desde su grupo saluda esta moción y desean que 
esta vez se cumplan los acuerdos. Que con anterioridad ya se aprobó algo similar a propuesta de EUPV y 
hasta existe un documento firmado con el equipo de gobierno anterior para llevar adelante un parque público 
de pisos sociales. Mientras tanto la gente de EUPV y los movimientos sociales, continuarán luchando en la 
calle. Además quiere saludar a los compañeros y compañeras de la PAD, que hoy están aquí presentes, 
porque han demostrado que sí se puede. 
 
Por el grupo C’s,  Tatiana Sanchis manifiesta que aunque su grupo va a votar a favor, no le parece muy 
coherente lo que dice el punto 2 y es que las familias afectadas por el desalojo de su vivienda formen parte 
de las conversaciones con los bancos, cuando quizá el equipo de gobierno podría hacerlo en su lugar.  
 
Por el grupo Compromís,  Lluna Àrias manifiesta que su grupo va a votar a favor y esperan que se 
encuentre alguna forma para poder aplicar los tres puntos que se han retirado porque son propuestas 
realmente interesantes, básicamente van orientados a que aquellos pisos que estén vacíos durante mucho 
tiempo se les pueda incrementar de alguna forma el IBI, de esta forma se fomentaría que los pisos que se 
tienen para especular o los que están en manos de entidades bancarias, se pongan en alquiler. Que por otra 
parte, el hecho que en la mesa de negociación participen las personas afectadas por la hipoteca, es 
probablemente de lo más importante que se dice en esta moción, porque en la banca, los clientes siempre 
han tenido una postura muy pasiva y ser parte activa, desde el momento de negociar una hipoteca, cuando 
van a practicar un desalojo o desde la firma de una hipoteca en una notaría, es muy importante. 
 
Por el grupo PP,  Sonia Casaus manifiesta que a su grupo este tema le preocupa mucho y le parece muy 
importante buscar soluciones eficaces para atajar el problema. De las soluciones que se plantean en esta 
moción, algunas les han parecido de dudosa legalidad, pero se han retirado y otras les parecen muy 
positivas, pero aún así consideran que se debería seguir debatiendo esta moción y buscar soluciones de 
manera conjunta. Que no tienen claro como se van a materializar algunas propuestas, como por ejemplo la 
de garantizar el suministro de agua, luz y gas, consideran que se queda un poco corta y dudan de las 
soluciones. 
 
Por el grupo PSOE,  Manuel Lozano manifiesta que su grupo va a respaldar esta moción. Hay cosas en 
esta moción que ya se están haciendo por parte de este Ayuntamiento, pues se lleva trabajando en ello 
desde hace muchos años, y aunque no es suficiente se quieren hacer más cosas sumando las propuestas de 
Totes. Existe desde 2013 un Servicio Integral para atender los posibles casos de desahucio, pero se quiere 
desarrollar. Todo tiene cabida con las propuestas de Totes a través de una nueva “oficina municipal de 
vivienda, intermediación hipotecaria y alquiler social” que está articulada en un documento elaborado junto a 
los servicios sociales y que tiene la PAD en su poder, porque se trata de un documento que se está haciendo 
de manera conjunta. Esta oficina pretende informar, asesorar y encontrar soluciones, movilizar las ayudas 
necesarias y gestionar la bolsa municipal de viviendas de alquiler social. Para nutrir esta bolsa de viviendas, 
lo que el Alcalde está haciendo desde hace unos meses, son dos acciones: una consiste en realizar una 
negociación directa con los bancos, y evidentemente no existe ningún problema para que participe la PAD y 
las familias afectadas. Y la otra acción, consiste en negociar con la Entidad de Infraestructuras de la 
Generalitat. Estas dos entidades tienen pisos vacíos que pueden incorporarse al parque de viviendas de 
alquiler social. Que además se ha propuesto a la PAD, la creación del Consejo Municipal por el Derecho a la 
Vivienda, del que formarán parte los representantes de cada uno de los grupos municipales, los técnicos 
municipales, la PAD, asociaciones vecinales, Caritas y cualquier otra entidad que quiera sumarse. Este será 
un órgano gestor o coordinador de todas estas propuestas. 
 
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por diecisiete votos a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 2 C's , 2 
EUPV y 1 Totes), y cuatro abstenciones (4 PP), ACUERDA aprobar en sus propios términos la propuesta 
anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de 23 de 
septiembre de 2015. 
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19. GOBERNACION- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL COMPROMÍS PARA LA 
TRANSPARENCIA EN LA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS MUNICIPALES. Expediente: 
000016/2015-01 
 
Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe: 
 ” Lluna Àrias i Cortina, portaveu adjunta del grup Coalició Compromís, a l'Ajuntament de Burjassot, a 
l'empara del que disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentari, presenta la següent  
  

MOCIÓ 
  
L’Ajuntament de Burjassot és una organització amb un numero molt elevat de personal i de diverses 
categories (funcionaris de carrera, interins, contractats en règim de dret laboral i personal eventual).  
 
Una elevada proporció del pressupost municipal anual està destinat a despeses de personal. En esta època 
de crisi econòmica i social , la ciutadania està especialment sensible i vol conèixer com són administrats els 
recursos públics, es a dir, els recursos que aporta la ciutadania a través dels diversos impostos, tant en 
eficiència com en eficàcia. 
 
És raonable que tant els càrrecs polítics com la població en general vulga i necessite estar informada de la 
gestió dels recursos humans municipals. 
 
A les darreres eleccions democràtiques celebrades al maig de 2015, s'ha produït no només un canvi de 
candidats de les forces polítiques respecte a les últimes convocatòries electorals, sinó que s'han introduït dos 
nous actors polítics en l'arc parlamentari de l'Ajuntament de Burjassot. 
 
No hi ha dubte que des de plantejaments ideològics diferenciats, cada opció política desitja millorar la gestió 
de l'Ajuntament de Burjassot, i per a això cal com a premissa prèvia el disposar de tota la informació possible 
de l'àrea que més recursos destina el propi Ajuntament, com és la de personal. Prova d’això, és que a 
CEMEF ja s’han iniciat aquestes mateixes línies de treball cap a la transparència en la gestió dels recursos 
humans. 
 
És per eixes raons que considerem adequat, a l’inici de la legislatura, que els diversos grups polítics disposen 
d’informació clara i completa sobre el personal de l’Ajuntament, per poder conèixer l’estructura, número, 
classes, retribucions i processos de selecció del personal contractat per l’Ajuntament, i així poder, si és el cas, 
aportar idees de millora. 
 
Per poder fer aquesta tasca d’estudi i aportació de propostes, el Grup COMPROMÍS considera necessari que 
els grups polítics puguen disposar de la informació. Per tot l’exposat, proposem els següents 
 

ACORDS: 
  
Primer.- La creació de una Comissió Extraordinària que permeta l’estudi i anàlisi de les qüestions relatives al 
personal municipal, i en concret demana la següent documentació: 
 

1) La RPT (Relación de Puestos de Trabajo) actual, on vinga descrita la identificació, codi del lloc de 
treball, denominació, forma de provisió, els requisits per desenvolupar-ho i retribució de cada lloc de 
treball de l’Ajuntament. 

2) La relació de persones contractades per l’Ajuntament a 30 de juny de 2015, per codis de lloc de 
treball segons la RPT, aportant així mateix el TC2 de 30 de juny amb la informació necessària que 
permeta la identificació i comparació entre la RPT i el TC2. 

3) La mateixa informació demanada al punt 2) però amb data 31 de desembre de 2015. 
4) En la relació de persones contractades actualment per l’Ajuntament (funcionaris de carrera, interins, 

contractats en règim de dret laboral i personal eventual) figurarà la data de començament i finalització 
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(si és el cas) del contracte, tipus de contracte, categoria laboral i l’historial de contractes en cas de 
tindre contractes anteriors, i on tenen el seu lloc de treball actualment. 

5) Relació de persones interines, a quines places vacants estan assignades i quan començaren el seu 
interinatge. 

6) Relació de persones en comissió de servei, amb la data d’inici i de les renovació si s’escau. 
7) Retribució bruta anual durant 2014 de les persones que estaven contractades a data de 31 de 

desembre de 2014, on figuren separadament el salari base i cadascun dels complements (de destí, 
específic, etc.) 

8) Els criteris de distribució dels complements salarials discrecionals aplicats els darrers anys a la 
plantilla, i els informes de cada Responsable que determinen l’aplicació dels complements en cada 
cas. 

9) Els plans de formació i les iniciatives per a motivar al personal desenvolupades durant el 2014, i 
quines persones participaren en ells. 

10) Si existeix contracte de serveis amb alguna empresa especialitzada en recursos humans que haja 
participat en el disseny, formació, motivació, cercles de qualitat, criteris de remuneració, avaluació, 
etc. Aportar el contracte si és el cas. 

11) Aportar les Auditories de Gestió de Recursos Humans realitzades als darrers 10 anys a l’Ajuntament 
de Burjassot, de forma que permeta a la Comissió tindre una idea global, sintètica i feta per una 
organització externa i independent.  

  
Segon.- Que la Comissió Extraordinària estiga formada per totes i cadascuna de les forces polítiques amb 
representació  en el Ajuntament de Burjassot, a més a més de la Secretaria i de la Intervenció Municipal i la 
Tècnica de Recursos Humans. 
 
Tercer.- Que la Comissió Extraordinària puga sol·licitar la compareixença de totes aquelles persones que 
puguen fer aportacions rellevants per a l’objectiu final de la comissió, que no és un altre que conèixer i millorar 
la gestió dels recursos humans municipals. 
 
Quart.- Que, donat el seu volum de gestió, tots els conceptes mencionats siguen aplicats així mateix a 
l’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot i es cree una Comissió Extraordinària formada per totes i 
cadascuna de les forces polítiques amb representació  en el Ajuntament de Burjassot, a més a més de la 
Secretaria i de la Intervenció Municipal i la Tècnica de Recursos Humans” 
 
Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes: 
 
Por el grupo PSOE,  Manuel Lozano interviene para hacer una enmienda “in voce” a esta moción, 
consistente en: 
 

- Incorporar a la Técnico de Recursos Humanos en la comisión a la que se refiere el apartado 
Segundo de la Moción. 
- Y en el apartado Cuarto, creando, no una sino dos comisiones. Una en el Ayuntamiento. Y otra en el 
Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot. 

 
Sin intervenciones, se somete a votación la enmienda presentada por el portavoz del grupo municipal PSOE y 
por unanimidad se ACUERDA aprobar la enmienda en los términos expuestos. 
 
Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes: 
 
Por el grupo Compromís,  Roc Senent explica brevemente el contenido de la moción que ha presentado su 
grupo. 
 
Por el grupo Totes,  Adrián Juste manifiesta que uno de los grandes pilares del programa de Totes es la 
cuestión de la transparencia. Consideran que esta moción es bastante completa, esperan que se haga 
efectiva y por supuesto votarán a favor. 
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Por el grupo C’s,  Tatiana Sanchis manifiesta que su grupo votará a favor de esta moción y quiere dar la 
enhorabuena a Compromís por presentarla, porque cuando Ciudadanos solicitó información sobre CEMEF, 
se echó el grito en el cielo a pesar de que también se iba a pedir información sobre el Ayuntamiento y el 
Instituto. Ahora se alegran que se solicite todo ello en esta moción. 
 
Por el grupo Compromís,  Roc Senent manifiesta que en ningún momento han estado en contra de 
enseñar toda la información de CEMEF. Que lo que estaba fuera de lugar fue no era pedir la información sino 
la forma en que se pidió. Las cosas pueden decirse de otra manera, y es por ello por lo que mostraron su 
reticencia hacía ese tipo de lenguaje que creen que debe erradicarse de este Ayuntamiento. 
 
Por el grupo C’s, Tatiana Sanchis manifiesta que solamente trasladaron la voz del pueblo a un escrito y se 
quedó ahí, no hubo más trascendencia. 
 
Por el grupo Compromís,  Roc Senent manifiesta que lo de la voz del pueblo es algo muy relativo, pero hay 
que tener un poco de cabeza y unas formas para poder estar juntos cuatro años. 
 
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por unanimidad, ACUERDA aprobar en sus propios términos 
la propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de 
23 de septiembre de 2015. 
 
 
20. GOBERNACION- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL TOTES AMB BURJASSOT 
PARA LA CONSTRUCCION DEL "PUERTO MEDITERRANEO". Expediente: 000017/2015-01 
 
Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe: 
 ”  ADRIÁN JUSTE AGULLÓ, Portaveu del Grup Municipal de Totes amb Burjassot a l'Ajuntament de 
Burjassot, a l'empara del que disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentari, presenten al Plenari per al seu 
debat i aprovació si s’escau, la següent moció: 
 

 MOCIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ DE “PUERTO MEDITERRÁNEO” 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
  

En plena crisi econòmica, social i política, amb una clara progressiva destrucció de l'ocupació, de la indústria i 
del comerç local, entre altres factors, com a conseqüència de l'activitat especulativa patida durant els últims 
anys, una promotora de Luxemburg anomenada Eurofund Investments Puerto Ademúz S.L., el 4 de juliol de 
2012 va anunciar que tenia la intenció d'invertir uns 712 milions d'euros per a desenvolupar el projecte Puerto 
Mediterráneo en el terme municipal de Paterna, un gran centre comercial, o shopping resort com se li coneix, 
d'una amplitud de 300.000 metres quadrats, i que inclou la construcció d'un llac artificial, pistes d'esquí, 
jardins, tendes, zones d'oci entre altres coses. 
 
Des de l'acord del 25 de gener del 2013 signat per la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i 
la Conselleria d'Intraestuctures, Territori i Medi Ambient, el projecte Puerto Mediterráneo va passar a ser 
declarat com a Actuació Territorial Estratègica (ATE) en virtut de la Llei 1/2012, amb la qual cosa passava a 
ser competència de la Generalitat, a pesar que la gestió continuava en mans de l'Ajuntament de Paterna. En 
funció de la resolució adoptada el 29 de maig del 2014, se sotmetia a participació pública el projecte amb la 
intenció que les persones, entitats i/o col·lectius pogueren presentar consultes, opinions o al·legacions.  
 
Les crítiques contra aquest projecte no han cessat i, per això, des del canvi de govern que existeix des de les 
passades eleccions locals, Puerto Mediterráneo semblava haver-se paralitzat, doncs era una proposta 
inicialment recolzada pel govern del Partit Popular, qui gaudia de majoria absoluta en l'Ajuntament de 
Paterna, en el de València i en la Generalitat Valenciana. No obstant això, i malgrat el canvi de color en les 
institucions abans esmentades, Puerto Mediterráneo continua endavant. 
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El País Valencià ha vingut patint des d'anys l'impacte de diversos projectes urbanístics, com són el circuit de 
la Fórmula 1, la celebració de la Copa Amèrica o la construcció de Terra Mítica entre uns altres, així com 
inversions prometedores de desenvolupar ocupació municipal, com el conegut Parc Alban, que al costat de 
tot un seguit de mesures neoliberals producte de la globalització econòmica i l'espoli que ha significat la 
corrupció política i l'especulació urbanística, tots dos per desgràcia íntimament lligats, ha desembocat en una 
progressiva destrucció de l'ocupació, del comerç i la indústria local, passant d'un 10% d'atur l'any 2008, a un 
23% l'any 2015. 
  
A partir de l'exposat anteriorment, des de diverses formacions polítiques i col·lectius, s'han elaborat multitud 
de crítiques i al·legacions amb la intenció de paralitzar aquest projecte. Algunes de les crítiques abocades són 
les següents: 
  
En primer lloc, a pesar que el centre comercial va a situar-se al terme municipal de Paterna, els plànols 
constaten que, per la seua magnitut, afectarà també a Godella, Burjassot i Manises. En el cas de Burjassot, 
als accessos del poble, alterant la normal circulació dels mateixos. No obstant això, no se'ns ha tingut en 
compte, ens consta que la majoria dels habitants del municipi no és conscient d'açò, i l'equip de govern no ha 
dit res d'aquesta notícia, no sabem si per desconeixement o per voluntat pròpia. 
 
En segon lloc, si bé la construcció del centre comercial compta amb l'aprovació de diversos informes tècnics, 
creiem que hi ha aspectes que no s'han tingut en compte, com el valor de la zona com a paratge natural, on, 
malgrat la saturació que ja té el lloc quant a abocadors, polígons industrials, urbanitzacions... sobreviu l'última 
gran zona metropolitana sense construir, que compta amb un bosc de pins, un barranc, camps, etc., i 
l'impacte que podria suposar per al medi ambient ens sembla massa alt, especialment davant la creació 
d'infraestructures tals com un llac artificial. 
 
En tercer lloc, ens consta que el centre va a gaudir d'una legislació adaptada, tal com es va plantejar en el 
fallit projecte d'Eurovegas, la qual cosa ens sembla un atac a la sobirania pròpia dels principals afectats per 
aquesta decisió. Açò podria implicar la violació d'ordenances municipals. 
 
En quart lloc, pensem que a la zona on va a situar-se Puerto Mediterráneo, que ja ha sigut objectiu de 
cadenes hoteleres, franquícies i grans superfícies, amb escàs èxit, no va a donar-se l'esperat benefici que els 
promotors asseguren, com ara Heron City. Creiem que la col·locació de noves zones comercials d'aquest 
calibre no generarà riquesa, sinó que suposarà la destrucció de l'ocupació local i la saturació dels serveis 
municipals, tal com ha passat en altres ocasions. 
 
En cinquè lloc, existeix en la pròpia àrea de construcció un enclavament situat prop del cementeri de Paterna 
conegut com “El Paredón de España” que conté un mur on van ser afusellats republicans durant la Guerra 
Civil Espanyola i que pensem que hauria de respectar-se. 
 
Aquestes i altres crítiques esmentades han sigut reivindicades i anomenades tant a la premsa com front a 
diferents administracions i institucions públiques des de diversos grups socials i polítics com a protesta i com 
a mostra de les possibles irregularitats que pot mostrar aquest projecte. 
 
Puerto Mediterráneo és, per tant, des del nostre punt de vista, un clar exemple d'eixos projectes desmesurats 
amb els quals s'enriqueixen uns quants amb la requalificació del sòl, i amb els quals s'empobreix la majoria: 
especialment el petit comerç, els contribuents, i també el territori, el patrimoni col·lectiu. El nou Consell, que 
en el seu pacte programàtic apostava per una economia i un urbanisme sostenibles, i pel respecte al medi 
ambient, no pot seguir, en la nostra opinió, fomentant macroprojectes especulatius. Deu, al contrari, recolzar 
projectes d'escala més pròxima, que regeneren el teixit productiu valencià, i que potencien el comerç urbà, el 
que beneficia a la majoria i contribueix realment a generar un creixement el més sostenible possible. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Emprar les eines necessàries per a informar a la ciutadania de Burjassot sobre el projecte Puerto 
Mediterráneo, i de com la seua construcció afectaria al municipi de Burjassot i aledanys. 
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Segon.- En nom de l'Ajuntament de Burjassot, recolzar les al·legacions i les esmenes que s'han realitzat des 
de diversos grups polítics en contra del projecte Puerto Mediterráneo, especialment les al·legacions i 
esmenes presentades a l'Ajuntament de Paterna i a la Generalitat Valenciana per part d'aquestos grups. 
 
Tercer.- En nom de l'Ajuntament de Burjassot, exigir a Conselleria que es posicione front a la ATE Puerto 
Mediterráneo tenint en compte els perjudicis que suposa als principals municipis afectats, que són Paterna, 
Godella, Burjassot i Manises. 
  
Quart.- Informar al teixit associatiu de Burjassot del que es disposa en aquesta moció” 
 
Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes: 
 
Por el grupo Totes,  Adrián Juste procede a exponer el contenido de la moción, pero antes aclara que el 
titulo de la moción que aparece en el orden del día puede llevar a confusión, porque su moción no es “para” 
sino “en contra” de la construcción del Puerto Mediterráneo. Al finalizar aprovecha para invitar a los presentes 
a un acto de información que se celebrará el próximo sábado día 3, en Burjassot. 
 
 
 
 
Por el grupo EUPV,  José Alberto López manifiesta que desde su grupo se confía en que esto se pare pues 
este proyecto destruirá el comercio de la comarca. El Puerto Mediterráneo es una de las máximas 
expresiones de hipocresía de los que se denominan patriotas que fomentan y dan la bienvenida a que 
nuestros pueblos se conviertan en colonias, a que mueran. Por lo tanto su grupo se va a oponer a que se 
haga esta monstruosidad. 
 
Por el grupo Compromís,  Emili Altur manifiesta que su grupo también va a apoyar esta moción porque 
siempre ha manifestado su rechazo a este proyecto, porque afecta a todo el tejido comercial de este 
municipio y Burjassot no ha sido parte ni en las conversaciones ni en las alegaciones. Que, por ello, piden 
una posición activa contraria al proyecto de construcción del Puerto Mediterráneo. 
 
Por el grupo PP,  Sonia Casaus manifiesta que se trata de un proyecto de comercio y ocio, próximo a Heron 
City. De una inversión de más de 800 millones de euros y con una previsión de más de 5.000 puestos de 
trabajo. Este proyecto ya se inició hace años y tiene hasta 39 informes favorables al mismo. Sin embargo, y 
por lo de la transparencia, si se dice que esto va a tener efectos negativos para Burjassot, a su grupo le 
gustaría que desde este Ayuntamiento se generase un informe sobre el impacto que vaya a tener y entonces 
se podrá valorar. Que parece ser que el actual alcalde de Paterna no está en contra de este proyecto y es 
cierto que Compromís, tanto en Paterna como en la Generalitat, está en contra. Pero los responsables de las 
empresas que están moviendo el proyecto dicen haber hablado con Ximo Puig y han dicho públicamente que 
antes de las elecciones aprobaban el proyecto. Que en definitiva no existe ningún informe negativo y este 
informe debería empezar por estudiar el impacto que tendría en Burjassot. 
 
Por el grupo PSOE,  Manuel Lozano manifiesta que un proyecto de esta envergadura tiene sus pros y sus 
contras, pero hay que valorar lo que es mejor para el pueblo y por ello creen que lo mejor es posicionarse en 
contra de un proyecto como este. Que en Paterna se ha propuesto un referéndum porque evidentemente los 
puestos de trabajo y el dinero que recaudaría el ayuntamiento por las licencias, son cosas que repercuten 
favorablemente en la ciudadanía. Pero siendo de Burjassot, hay que tener claro que estamos en una ciudad 
universitaria y una ciudad comercial. Que es evidente que hay que proteger el pequeño comercio del 
municipio. Por este motivo y por otros, van a apoyar la moción y rechazar este proyecto. Que hay que ver el 
momento en el que se hacen las cosas y cuáles son las necesidades, por ejemplo, la construcción del Parque 
Albán supuso la creación de 600 puestos de trabajo, que entonces eran necesarios, y ahora lo que interesa 
es potenciar la pequeña y mediana empresa. 
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Por el grupo EUPV,  José Alberto López manifiesta que obviamente si estas empresas tienen una 
legislación y ventajas especiales, el comercio local no podrá competir con ellos, no hace falta ser economista 
para darse cuenta. 
 
Por el grupo Compromís,  Emili Altur manifiesta que su grupo también querría ver ese informe pero ni 
desde Paterna ni desde la Generalitat, en su momento, se dio traslado del mismo, cuando Burjassot es uno 
de los principales afectados. En cuanto a los informes favorables, también los tenía la Copa America, la 
Formula 1 etc. y ahí están los “pufos” que ha dejado el anterior gobierno del Partido Popular en la Comunidad 
Valenciana. Sobre los datos de previsión no hace falta decir nada pues cuando se lee que vendrán de 
Finlandia a comprar a Paterna, ya está todo dicho. 
 
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por quince votos a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 2 EUPV y 1 
Totes), y seis abstenciones ( 4 PP y 2 C's), ACUERDA aprobar en sus propios términos la propuesta 
anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de 23 de 
septiembre de 2015. 
 
 
21. GOBERNACION- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR PARA 
LA DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO Y LA COHESION DE ESPAÑA. Expediente: 000018/2015-01 
 
Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe: 
 ” EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT, conforme a lo previsto en el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al 
Pleno del Ayuntamiento la siguiente Moción: 
  

MOCIÓN PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO Y LA COHESIÓN DE ESPAÑA 
  
España es una gran Nación. Una Nación con una historia muy rica en aportaciones de todo orden a la historia 
universal. Una Nación llena de singularidades, de pluralidades, forjada a lo largo de los siglos.  
 
España es un Estado Democrático, un Estado Social, un Estado de Derecho. Decir hoy Constitución es decir 
España y decir España es decir Constitución.  
 
España es hoy una gran nación porque está integrada por un conjunto de hombres y mujeres libres e iguales 
en derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional.  
 
Es una gran Nación porque está a la altura de su tiempo, una nación moderna, desarrollada, integrada en 
Europa y con presencia y liderazgo en todas las organizaciones internacionales de relevancia.  
 
Es una gran nación porque respeta la pluralidad y singularidad de los territorios que la conforman y basa en 
ese respeto y en esa riqueza el fundamento de su indisoluble unidad.  
   
Es una gran Nación porque ha sabido transformar viejos enfrentamientos en pautas de concordia y 
convivencia.  
 
Es una gran Nación porque sabe superar con cohesión las dificultades económicas y sociales. 
Es una gran Nación porque la sociedad española hace de la solidaridad su mayor virtud.  
 
Es una gran Nación porque es de todos los españoles, vivan donde vivan, y es de todas las tradiciones y de 
todas las sensibilidades. 
 
En definitiva, declaramos que los españoles de cualquier parte del territorio nacional tenemos derecho a 
seguir siendo españoles, libres, iguales, con obligaciones y derechos fundamentales garantizados por la 
Constitución. 
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Por todo ello, el Grupo Municipal Popular de Burjassot eleva al Pleno del Ayuntamiento esta MOCIÓN 
PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO Y DE LA COHESIÓN DE ESPAÑA e: 

 
Instamos a todos los poderes públicos, administraciones públicas y sociedad civil: 

 
Primero.- a poner en valor la cohesión y la unidad de España. 
 
Segundo.- a respetar los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, y a que éstos se 
desarrollen garantizando la convivencia y la concordia entre todos los españoles. 
 
Tercero.- a poner en valor la fortaleza democrática de nuestras instituciones.  
 
Cuarto.- a la puesta en valor y  defensa de nuestra soberanía nacional, que no es ni vulnerable ni 
fraccionable. 
 
Quinto.- E instamos a todos ellos, a todas las Instituciones y a la sociedad española a la defensa y puesta en 
valor de nuestro Estado de Derecho, de nuestros principios y valores constitucionales, de nuestro sistema de 
libertades” 
 
Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes: 
 
Por el grupo PP,  Sonia Casaus explica brevemente el contenido de su moción. 
 
Por el grupo Totes,  Adrián Juste manifiesta que su grupo ha observado que esta moción tiene dos partes. 
En una de ellas está el respeto a los derechos y libertades básicas. Y en la otra parte pone un concepto 
ideológico de cohesión y de unidad pero sin matizar muy bien a que se refiere. La cohesión y la unidad de 
una sociedad y de un estado no sólo es una cuestión de territorio sino también cultural y social. Que en ese 
sentido respetan un pilar básico que es la democracia directa, es decir la voluntad de la gente para decidir 
todo lo que le afecta sin ninguna imposición. En esta moción tampoco se habla de a que idea de estado se 
refiere cuando habla de unión o cohesión y por ello parece más una declaración ideológica que práctica, por 
ello no pueden compartirla. Para finalizar quiere recalcar que con cuatro años del gobierno del Partido 
Popular, España no parece más cohesionada y más unida. 
 
Por el grupo EUPV,  José Alberto López manifiesta que su grupo está cansado de que se reivindique una 
Constitución que cuando interesa es papel mojado. ¿Dónde está nuestro derecho a una vivienda digna, a un 
trabajo, a la igualdad ante la ley? La gente está harta de que se agiten banderas para que los trabajadores se 
peleen, cuando en realidad eso sólo interesa a los patriotas como Gas Natural, Repsol, Merkel.., que bajan 
los salarios y las condiciones de vida, que nos tiren de nuestras casas, de la universidad, que recortan en 
sanidad y educación, que abandonan a nuestros mayores. Que no cuenten con nosotros para hacerles el 
juego. Nosotros continuaremos construyendo una verdadera patria de gente trabajadora, donde no se obligue 
a nadie a formar parte y que tampoco se le excluya, abierta, tolerante, donde todos y todas puedan decidir 
sobre nuestra economía y donde prime el bien común y no el privado. Esa patria empieza en los centros de 
trabajo, en la calle junto a los movimientos sociales, en casa, con un proceso constituyente, porque sin pan, 
trabajo y casa no hay democracia y no hay libertad. 
 
Por el grupo Compromís,  Emili Altur manifiesta que su grupo enmarca esta moción en esas que en la vida 
de los partido políticos se han de presentar porque en un momento determinado se tiene que hacer un 
alegato, como ha pasado en este momento con las elecciones catalanas o las presentes elecciones 
generales, pero no porque sea una moción que un partido pueda defender. Que efectivamente esta moción 
tiene dos partes, una que habla del estado de derecho y la otra de la cohesión de España. Que resulta 
curioso tener que oír esa defensa a ultranza del estado de derecho por parte del Partido Popular, cuando de 
todos los partidos políticos es el que más votos abstencionistas o contrarios a la votación de la Constitución 
Española ha efectuado. Que salvo que sea por esa idiosincrasia de ser una moción de partido, tener que leer 
en la moción que España en una gran nación porque ha sabido transformar viejos enfrentamientos en pautas 
de concordia y convivencia, hay que añadir que eso no será gracias al Partido Popular, porque durante su 
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mandato es cuando se han producido más diferencias y grietas. Que tener que leer que España es una gran 
nación porque sabe superar con cohesión las dificultades económicas y sociales, cuando su gobierno ha 
destruido la clase media y ha conseguido que la distancia entre ricos y pobres sea más grande. Que tener 
que leer que España es una gran nación porque la sociedad española hace de la solidaridad su mayor virtud 
cuando el pueblo valenciano es el peor financiado de todo el estado español y la única comunidad autónoma 
que, siendo deficitaria como es, aún sea la que más aporte al superávit del estado. Que ver que todo esto se 
presenta en una moción hace pensar que solo es para fomentar enfrentamientos entre las personas. 
 
Por el grupo PP,  Sonia Casaus manifiesta que acepta las opiniones de todos los grupos pero las 
propuestas de esta moción nada tienen que ver con las desigualdades de las que ha hablado el portavoz de 
Compromís. 
 
Por el grupo PSOE,  Manuel Lozano manifiesta que como ha dicho el compañero de Compromís, esta es 
una moción puramente ideológica. Que le parece muy bien que siendo el Partido Popular un partido de 
derechas tenga esa ideología tan supernacionalista. Pero viniendo de ellos parece una broma pesada que 
digan que España es hoy una gran nación porque está integrada por un conjunto de hombres y mujeres libres 
e iguales en derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional, cuando hace una reforma 
laboral que machaca a la mujer trabajadora, bloquea la tarjeta sanitaria a los parados de larga duración, vacía 
las prestaciones sociales, incumple la ley de dependencia, sube el IVA y el IRPF y encima habla de cohesión 
y de que se ha superado de forma solidaria las dificultades económicas, ¿quién las ha superado?, sólo la 
gente rica. Siendo respetuoso con cualquier ideología no se puede entender que se haga una cosa y que se 
diga luego la contraria. España es una gran nación, pero no gracias al Partido Popular que la ha convertido 
en el hazmerreír del resto de países y en sinónimo de mafia y corrupción, por lo tanto, su grupo no va a 
respaldar esta moción. 
 
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por quince votos a favor (8 PSOE, 4 Compormís, 2 EUPV y 1 
Totes) y seis votos en contra (4 PP y 2 C's), ACUERDA, aprobar el dictamen desfavorable de la Comisión 
Informativa de Gobernación de 23 de septiembre de 2015 y por lo tanto rechazar la moción del grupo 
municipal del Partido Popular anteriormente transcrita. 
 
 
22. GOBERNACION- MOCIÓN CONJUNTA QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES DE 
TOTES AMB BURJASSOT, EUPV, COALICIÓ COMPROMÍS, CIUDADANOS Y PSPV-PSOE SOBRE LA LEY 
DE SEGURIDAD CIUDADANA. Expediente: 000021/2015-01 
 
Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe: 
 ” ADRIÁN JUSTE AGULLÓ, portaveu del grup Totes amb Burjassot; JOSÉ ALBERTO LÓPEZ CAMARILLAS, 
portaveu del grup EUPV; EMILI ALTUR I MENA, portaveu del grup Coalició Compromís; TATIANA SANCHIS 
ROMEU, portaveu del grup Ciutadans; i MANUEL LOZANO RELAÑO, portaveu del grup PSPV-PSOE, a  
l'empara del que disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentari, presenta la següent moció:  
 

MOCIÓ CONJUNTA SOBRE LA LLEI DE SEGURETAT CIUTADANA 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Tenint en compte que l'entrada en vigor de la Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana el passat dia 1 de juliol, 
que conté normes sobre les quals s'ha pronunciat en contra la pràctica totalitat dels partits polítics, sindicats, 
magistrats, advocats i nombroses organitzacions socials. 
 
Vint-i-tres anys després de l'aprovació de la Llei de Seguretat Ciutadana 1/92 (una llei polèmica que a més va 
ser revocat parcialment pel Tribunal Constitucional), el Govern del Partit Popular continua recolzant 
pràcticament en solitari una regressiva reforma quant als drets civils i llibertats ciutadanes, i que substitueix a 
la llei de 1992, aprofitant la majoria absoluta de la qual gaudeix. 
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Tenint en compte que es tracta d'un text redactat en paral·lel a la Llei de reforma del Codi Penal, també de 
marcat caràcter restrictiu en drets, i que ve a eliminar la majoria de les infraccions penals tipificades com a 
mancades, que amb la nova Llei de Seguretat Ciutadana passen a considerar-se infraccions administratives 
de caràcter molt greu, greu o lleu. 
 
Tenint en compte que el trasllat d’algunes faltes a l’àmbit administratiu sancionador restringix drets en un 
triple sentit: debilita el principi de Separació de Poders, en tant que otorga a l’Executiu una capacitat 
d’intervenció directa sobre l’exercici de drets fonamentals; limita la tutela judicial efectiva en tant que per a 
recórrer les sancions és necessari el pagament de les taxes judicials de la via contenciós-administrativa; i 
imposa unes sancions més severes que les que s’impondrien en  relació amb el Codi Penal, que en el cas de 
les infraccions molt greus podrien arribar als 600.000 €. 
 
Atès que s'habilita, per tant, un procediment administratiu que limita considerablement drets democràtics 
bàsics com la llibertat d'expressió i de manifestació que arreplega la Constitució com a drets fonamentals i 
que, a més, també es troben protegits per Tractats Internacionals signats pel Govern Espanyol como la 
Delcaració Universal dels Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics o el Conveni Europeu 
de Drets Humans, a més de per nombroses sentències del Tribunal EuropeU de Drets Humans.  
 
Donada la plena vigència dels drets fonamentals de llibertat d'expressió, reunió i manifestació, el dret de 
comunicar i rebre lliurement informació, el dret a la tutela judicial efectiva, el dret a les garanties processals, 
els drets de llibertat sindical i de vaga, el dret a la intimitat i el dret a la pluralitat política i ideològica, amb 
prohibició expressa de tota actuació administrativa discrecional, arbitrària o discriminatòria, i rebutjant els 
intents de qualsevol govern de restringir injustificadament l'abast d'aquests drets i llibertats fonamentals per 
mitjà d'iniciatives legislatives. 
 
Atès que les normes administratives sancionadores que tenen com a finalitat la protecció de la seguretat 
ciutadana no s'han d'emprar per a restringir de forma arbitrària i injustificada l'exercici de drets fonamentals 
vinculats a la participació política de la ciutadania. 
 
Atès que la democràcia és expressió i la seguretat ciutadana protecció de llibertats públiques, i no una 
restricció de les mateixes. El delicte es combat de forma integral, amb educació, amb la promoció d'una vida 
digna, amb l'eliminació de les desigualtats socials, amb bones polítiques de reinserció i amb unes institucions 
que treballen en la prevenció, no en el càstig. 
 
Atès que aquesta Llei, regula conductes que ja tipificava el codi penal, i crea un nou estat policial, controlador 
i limitador de llibertats públiques, és inadmissible en un entorn democràtic, i per això rep el nom de “Llei 
Mordassa”. 
  

Per tot l'exposat, els grups municipals Totes amb Burjassot, EUPV, Coalició Compromís, Ciutadans i 
PSPV-PSOE,  insten al Plenari de l'Ajuntament de Burjassot al fet que eleven i aproven els següents 
acords ACORDS: 
 

Primer.- Exigir al Govern d'Espanya la retirada immediata de la Llei de Seguretat Ciutadana.  
 
Segon.- Mostrar nostra més rotunda oposició a la Llei de Seguretat Ciutadana, que té com a finalitat restringir 
de manera arbitrària el dret de manifestació pacífica de les reivindicacions dels ciutadans, posa en risc 
l'exercici dels drets i llibertats fonamentals, vulnera els principis de proporcionalitat i seguretat jurídica i 
envaeix clarament de competències pròpies de la Generalitat Valenciana i de les Entitats Locals.  
 
Tercer.- Mostrar el compromís d'aquest consistori en el compliment de les funcions de vetlar per la seguretat 
pública, sempre de forma coordinada amb les autoritats competents. 
 
Quart.- Donar trasllat d'aquest acord als Portaveus de tots els grups parlamentaris del Congrés i del Senat, 
als Portaveus de tots els grups parlamentaris de Les Corts i al Ministeri de l'Interior.  
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Quint.- Donar compte de la present moció en el pròxim butlletí municipal, així com en qualsevol dels mitjans 
de comunicació públics” 
 
Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes: 
 
Por el grupo Totes,  Adrián Juste manifiesta que desde su grupo ha realizado en los últimos meses un poco 
de promoción para dar a conocer la Ley de Seguridad Ciudadana, que ha entrado en vigor hace poco, y 
también, diversos grupos municipales, sociales y colectivos han estado trabajando para hacer visible lo que 
significa su aprobación. Para su grupo es algo muy importante porque se están violando derechos 
fundamentales. Que se han ofrecido a que ésta moción pudiera estar suscrita por los diferentes grupos 
políticos municipales, menos, claro está por el Partido Popular, para que este Ayuntamiento se posicionara 
claramente en contra de esta ley. Que cuando la única respuesta que tiene un gobierno ante las 
movilizaciones y la ruptura de la paz social y a las desigualdades sociales, después de años de 
reivindicaciones, de luchas en las calles, de torturas por parte de la policía, de encierros en prisión por 
cuestiones políticas, es hacer una ley para dificultar el derecho que tiene cualquier estado democrático para 
protestar, entonces no se sabe que tipo de gobierno es ni en que tipo de estado se está viviendo. Por todo 
esto todos los partidos políticos se han mostrado en contra de esta ley e incluso el PSOE la ha trasladado al 
Tribunal Supremo, porque ni todas las propuestas, luchas y reivindicaciones han bastado para decirle al 
Partido Popular que esta ley no tiene ni pies ni cabeza y por todo ello piden en esta moción la retirada de la 
misma. 
 
Por el grupo EUPV,  José Alberto López manifiesta que esta ley es el mayor ataque a la constitución del 78 
que tan alegremente reivindica, cuando le conviene, el Partido Popular. Es la legitimación de la represión 
sobre la protesta, la persecución política. Ante leyes injustas, nuestro deber es la desobediencia. 
 
Por el grupo C’s,  Tatiana Sanchis manifiesta que su grupo no justifica delitos pero tampoco están a favor 
de la ley. 
 
Por el grupo Totes,  Adrián Juste manifiesta que su grupo no está justificando delitos, lo que dice es que 
una cuestión que es un delito, se ha hecho más grave con la ley a la hora de sancionarlo. 
 
Por el grupo Compromís, Emili Altur manifiesta que su grupo también va a apoyar la moción y consideran 
que la política se ha de entender desde el diálogo y no desde la represión y el endurecimiento de las leyes 
sancionadoras. Que no se sabe porque cuando un gobierno tiene que hacer una ley de seguridad interior ha 
de restringir los derechos que tanto han costado ganar a la población.  
 
Por el grupo PP,  Sonia Casaus manifiesta que esta ley lleva aprobada desde el día 1 de junio y le gustaría 
que se dijera aquí sí ha pasado algo desde entonces. Que antes de que existiera esta “ley mordaza”, como la 
llaman, sí que han ocurrido cosas aquí en Burjassot: como que hubiese una lista de ciudadanos que tenían 
prohibida la entrada a un pleno público por manifestarse en contra de las ideas que se estaban exponiendo; o 
que la ciudadanía tuviera que pagar abogados, a través de este Ayuntamiento, para sancionar a unas 
personas, que  según el alcalde que había en ese momento, le habían hecho sentir violentado o agredido con 
sus improperios en facebook, aunque un juez no le dio la razón. Que personalmente y sin que existiera esa 
ley, se ha sentido amordazada en muchos momentos como cuando se obligó a su grupo a retirar una mesa 
informativa porque no se había pedido permiso. Que cree que las sanciones están justificadas. Que en 
cuanto a la normativa, no hay nada nuevo aparte de lo establecido en la ley anterior. Que se han interpretado 
erróneamente muchas de las cosas que se dicen en la ley. Que quiere recordar al portavoz de EUPV, que su 
grupo llevó en 2014, en su programa electoral, la exigencia de que la Unión Europea persiguiera a los 
anticomunistas. Que a Totes, que se compara con Podemos, decirle que han publicado en sus redes sociales 
sus votos en contra de una moción de condena de la represión chavista en la eurocámara y votaron también 
en marzo en contra de otra condena que incluía el rechazo al asesinato de un niño en manos de un policía 
chavista. 
 
Por el grupo Totes,  Adrián Juste manifiesta que lo ocurrido tiempo atrás en este Ayuntamiento no tiene 
nada que ver con el tema de la Ley de Seguridad de la que ahora se está hablando. Que sí que han ocurrido 
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cosas desde la aprobación de esta ley, como multas sobre opiniones en movimientos sociales y aumento de 
las persecuciones, aunque aun no haya datos oficiales. En esta ley aumentan las conductas sancionables y el 
importe de la sanción, además posibilita que las autoridades tengan un papel más relevante en los juicios. Se 
prohíbe fotografiar o grabar determinadas actuaciones de la policía, cuando es la única herramienta para 
poder defenderse cuando la autoridad ha actuado con violencia y de forma injustificada. Sobre las cuestiones 
que se han comentado de Podemos, quiere hacer constar que Totes pertenece a una plataforma unitaria y 
Podemos es uno de los agentes políticos que le da apoyo, por lo tanto no puede responder, pero habrá que 
ver que es lo que ha sucedido y porqué se ha hecho. Que su grupo cree que es cuestión de tiempo que el 
Tribunal Constitucional la eche para atrás. 
 
Por el grupo EUPV,  José Alberto López manifiesta que lo contradictorio es que se apoye a la PAD 
mientras que se apoya esta ley, que lo que hace es condenar a indignados, afectados por las hipotecas que 
van a protestar delante de un banco. Que considerar el término anticomunista como eufemismo de nazi, no 
es lo mismo, porque una cosa es perseguir asesinos y otra perseguir afectados por hipotecas. Sí por ejemplo 
se convoca una manifestación pacífica y las fuerzas de seguridad la revienta, porque se sabe que esto está 
ocurriendo porque antes se podía grabar y ahora no porque es un delito. Que en estos casos, el criminal no 
es el policía, sino quien ha convocado la manifestación, incluso si se ha hecho por medio de las redes 
sociales, por lo tanto que no se debe jugar con estas cosas y menos en Burjassot. 
 
Por el grupo Compromís,  Emili Altur manifiesta que no sabe si se agravan o no las sanciones con 
respecto a la anterior ley pero a Compromís tampoco le gustaba la anterior ley. Que según la división de 
poderes quien sanciona y tiene el monopolio sancionador del estado son los jueces y no la administración, 
pero ahora con estas leyes se sustraen facultades a los jueces y se le dan a la administración del estado, por 
ello su grupo no puede apoyar esa ley. Que, por alusiones, en cuanto a los hechos acontecidos en el pasado, 
no sabe si era por motivos de improperios hacía el anterior alcalde, pero lo que sí que sabe es que en 
facebook se ponía su domicilio, la matrícula de su coche y donde estaba aparcado. Además en este mismo 
salón de plenos, haciendo un homenaje a Vicent Andrés Estellés, un grupo de incontrolados, desde el fondo 
de esta sala agredieron a gente que había aquí, entre ella a una alta autoridad de la Generalitat que tuvo que 
proteger al alcalde para que no recibiese ningún golpe. Que por ello le encanta pensar que esa gente que 
intervino en ese acto, no venga más a los plenos. 
 
Por el grupo PP,  Sonia Casaus manifiesta que el portavoz del EUPV puede definir como quiera lo que son 
anticomunistas, pero lo que significa es contrario al comunismo, ni más ni menos. Que no es cierto que 
fotografiar a la policía esté prohibido y que se vaya a multar por ello, esto se ha malinterpretado. Que en este 
tema, el matiz está en que esas fotografías se publiquen y se les dé un uso con afán intimidatorio. Otra cosa 
que no es cierta es que la resistencia pacífica y las sentadas estén prohibidas ni que se vaya a sancionar por 
ello. Que lo que hay que hacer es interpretar bien las cosas. 
 
Por el grupo PSOE,  Manuel Lozano manifiesta que esta ley está hecha exprofeso para desincentivar el 
derecho de expresión y manifestación, lo sabe todo el mundo, lo que pasa es que cada uno justifica como 
puede sus posturas partidistas. Que el gobierno cuando habla de esta ley, se excusa en que la ciudadanía 
quiere más seguridad ciudadana y esto no es cierto, la motivación es otra. España en uno de los países de 
Europa con menos tasa de delincuencia. De las 22.000 manifestaciones que hubo en el 2012, sólo hubo 
incidentes, según datos de la policía, en un 0’64%. Que según la encuesta del CIS, la seguridad está en el 
décimo puesto, sólo un 2’7% de los ciudadanos españoles tiene preocupación por la seguridad ciudadana. 
Todo apunta a que no hace falta una nueva ley de seguridad ciudadana y menos tan restrictiva como esta. 
Por ello, su grupo apoyará esta moción. 
 
El Alcalde quiere hacer constar que este equipo de gobierno defenderá a cualquier concejal que se sienta 
agredido o presionado en el ejercicio de su cargo y asumirá, por supuesto, el coste económico que suponga 
su defensa judicial. Por otro lado no entiende porque la portavoz del Partido Popular se ha sentido 
amordazada por exigirle el cumplimiento de las ordenanzas municipales al igual que se hace con todo el 
vecindario de Burjassot. Que la concejala tiene que saber que los partidos políticos están sometidos a la 
misma legislación que todos los vecinos y vecinas de este municipio. 
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Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por diecisiete votos a favor (8 PSOE y 4 Compromís, 2 C's, 2 
EUPV y 1 Totes), y cuatro votos en contra (4 PP), ACUERDA aprobar en sus propios términos la propuesta 
anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de 23 de 
septiembre de 2015. 
Nota del Secretario: Habiéndose tratado 22 de los 36 puntos que forman el orden del día y siendo las 00:00 
horas, el Alcalde dio por finalizada la sesión en aplicación del principio de unidad de acto que rige en la 
celebración de todas las sesiones, según el cual, las sesiones deben terminar el mismo día de su comienzo 
(artículo 87 del ROF). 
 
Seguidamente, el Alcalde, convocó a todos los concejales a celebrar una sesión extraordinaria y urgente para 
tratar el resto de asuntos excepto los correspondientes a despacho extraordinario y ruegos y preguntas. Esta 
nueva sesión daría comienzo tras una breve interrupción de unos minutos. 
 
Vº Bº EL ALCALDE,       EL SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚM. 2015000015, CELEBRADA EL DIA 
28 DE SETEMBRE DE 2015 
 
 
 
Alcalde-President 
Rafael García García 
 
Regidors: 
Olga Camps Contreras 
José Ruiz Cervera 
Estefanía Ballesteros Martínez 
Manuel Pérez Menero 
Mª Carmen Hortolà Gomez 
Manuel Lozano Relaño 
Laura Espinosa Pérez 
 
Sonia Casaus Lara 
Antonio J. Mir Ballester 
Mª José Bartual Martínez 
Vicente Valero Hernández 
 
Emili Altur i Mena 
Lluna Àrias Cortina 
Roc Lluís Senent Sánchez 
Maria Viu Rodríguez 
 
Tatiana Sanchis Romeu 
David Sánchez Pérez 
 
José A. López Camarilles 
Alicia Moreno Martínez 
 
Adrián Juste Agulló 
 
 
Secretari 
J. Rafael Arrebola Sanz 
 
Interventora 
Mª Dolores Miralles Ricós 
 
Començament: 20:02 h  Finalització: 00:07 h  Lloc: Sala de Plens 
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
A la ciutat de Burjassot, en la data i a l'hora indicada, es reuneixen en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament 
els regidors esmentats més amunt, davall la presidència de l'alcalde-president de l'Ajuntament, per a celebrar 
la sessió ordinària del Ple, en primera convocatòria. Hi actua com a secretari el qui ho és de la corporació. 
 
Comprovada l'assistència de membres suficients per a constituir vàlidament el Ple, l'alcalde declara oberta la 
sessió i comença, a continuació, a tractar els assumptes que componen l'ordre del dia. 
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ASSUMPTES TRACTATS 
 
Abans de l'inici de la sessió, l'Alcalde explica que el motiu de la celebració d'aquest Ple ordinari, hui dilluns dia 
28 de setembre, es deu al fet que demà hi ha una sèrie d'actes previstos amb motiu de la festivitat de Sant 
Miguel. Així mateix comenta que des de la Universitat Popular, impulsada per EUPV de Burjassot, una sèrie 
d'historiadors, amb motiu de la celebració del centenari de la construcció de l'edifici de l'Ajuntament, i amb 
caràcter voluntari, han editat el llibre Centenari de la construcció de la Casa Consistorial de Burjassot. Els 
seus autors són: Robert Blanes, Ángel López, Mª Amparo López i Vicente Sanchís. A continuació, per Mª 
Amparo López es procedix al repartiment d'exemplars als membres de la corporació municipal. 
 
 
SECRETARIA 
 
1. SECRETARIA. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ 

ANTERIOR NÚM. 14, DE DATA 28 DE JULIOL DE 2015 (EXPT. 000093/2015-00) 
 
Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents: 
 
Pel grup C’s, Tatiana Sanchis manifesta que en l'acta anterior hi havia un error a l'anomenar els 
components de la Mesa de Contractació i el secretari li respon que ja ha sigut esmenat i publicat en el BOP. 
 
Finalitzat el torn d'intervencions, el Ple acorda, per unanimitat, aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió 
anterior núm. 14, de data 28 de juliol de 2015, tal com ha sigut redacta pel secretari. 
 
 
2. SECRETARIA. CORRESPONDÈNCIA I PUBLICACIONS LEGALS (EXPT. 000094/2015-00) 
 
El secretari dóna compte de la següent correspondència i publicacions: 
 

• Llei Orgànica 10/2015, de 10 de setembre, per la qual es regula l'accés i publicitat de determinada 
informació continguda en les sentències dictades en matèria de frau fiscal. (BOE núm. 218 
d'11/09/2015). 

 
• Reial Decret Llei 10/2015, de l’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i 

suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d’ocupació 
pública i d'estímul a l'economia. (BOE núm. 219 de 12/09/2015). 

 
• Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjuís 

causats a les persones en accidents de circulació. (BOE núm. 228 de 23/09/2015).+ 
 

• DECRET LLEI 4/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures urgents 
derivades de l'aplicació dels disposicions addicional quinze i transitòries primera i segona de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, relatives a 
l'educació, salut i serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. . (DOGV núm. 7610 de 
08/09/2015). 

 
Pel que els membres del Ple Local queden assabentats. 
 
 
3. SECRETARIA. CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS DECRETS D'ALCALDIA-PRESIDENCIA I 

DELS DELEGATS D'ÀREA I DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (EXPT. 000095/2015-
00) 

 
Vista la proposta del delegat de l'àrea, transcrita tot seguit: 
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«D'acord amb el que disposa l'article. 42 del ROFRJ de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 
de novembre, es dóna compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pels regidors delegats d'àrees, en 
matèria de la seua competència, des de la núm. 2114 del 16/07/2015 a la núm. 2577, de data 15/09/2015, 
ambdues inclusivament; així com dels acords de la Junta de Govern Local núm. 24 de 27 de juliol de 2015, 
núm. 25 i 26 de 14 i 21 de setembre de 2015 respectivament, als efectes de control i fiscalització dels 
òrgans de govern municipal pel Ple, competència atribuïda per l'art. 22.a) i 46.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i article 104 del ROF». 
 
Els membres del Ple en queden assabentats. 
 
 
4. SECRETARIA. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT 
ORDINARI NÚM. 119/2013-PE, RECURS INTERPOSAT PER M. CRISTINA SUBIELA ESCRIBA I ALTRES 
CONTRA ACORD PLENARI De l'AJUNTAMENT DE BURJASSOT 29 DE GENER DE 2013 (PLAÇA 
COORDINADORA ACTIVITATS ESPORTIVES) (EXPT. 000056/2013-00) 
 
Este assumpte, quan es va convocar l'orde del dia d'este Ple, no havia sigut prèviament dictaminat per la 
corresponent Comissió Informativa, per això, de conformitat amb el que establix l'article 97.2 i 82.3 del RD 
2068/11086, de 28 de novembre pel qual s'aprova el ROF, el Ple abans d'entrar a debatre sobre el mateix, 
per unanimitat va ratificar la seua inclusió en l'orde del dia. 
 
Vista la proposta del Delegat de l'Àrea que a continuació es transcriu: 
”Amb data 28/10/2014, núm. 20126, es va rebre en el Registre d'entrada de l'Ajuntament escrit remés pel 
TSJCV SALA DELS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓ, relatiu a INTERLOCUTÒRIA núm. 
402/2014 de 27/10/2014, dictat en el Procediment ordinari núm.: 2 /OOO119/2013-PE Procediment ordinari 
núm. 492/2014, recurs interposat per MARIA CRISTINA SUBIELA ESCRIBA, SONIA CASAUS LARA, 
ANTONIO JOSE MIR BALLESTER, JULIAN CARRILLO BERRUGA, VICENTE VALERO HERNANDEZ, 
MARIA JOSE BARTUAL MARTINEZ, JESUS ANTUÑA FIGUERES, SALOME ANDRES TASTA-LA i 
CRISTINA TRIBALDOS PERALES,, contra acord plenari de l'ajuntament de burjassot 29 de gener de 2013 
(punt 11 de l'orde del dia) sobre modificació de la rpt i plantilla de funcionaris i personal laboral en relació amb 
la plaça de coordinador activitats esportives. 
 
De la dit INTERLOCUTÒRIA es va donar compte en la Junta de Govern de data 3 de novembre de 2014 i el 
text de la qual es transcriu a continuació: 
 

“La Sala ACORDA declarar la incompetència d'esta Sala per a la coneixement de les al·legacions i 
remetre el present recurs al Jutjat Degà dels de València per al seu repartiment, coneixement i 
resolució. 
Esta resolució no és ferm i enfront de la mateixa pot interposar-se recurs de reposició davant de la 
pròpia Sala, que ha d'interposar-se en el termini de CINC dies..”  

 
Amb data 7/09/2015, núm. 15584, s'ha rebut en el Registre d'entrada de l'Ajuntament escrit remés per el 
Jutjat Contenciós Administratiu NÚM. 5 DE VALÈNCIA, relatiu a la sentència núm. 163/2015 de 8/06/2015, 
dictada en el Procediment ordinari núm. 492/2014, recurs interposat per MARIA CRISTINA SUBIELA 
ESCRIBA i ALTRES. 
 
Sent la fallada de la sentència el següent: 

 
 “HE D'INADMETRE el recurs contenciós administratiu interposat per SRA. Salomé Andrés Catalá i 
altres contra l'acord del ple de la corporació de 29 de gener de 2013, dictat en execució de sentència, 
sobre modificació de la RPT i plantilla de funcionaris i personal fix en relació amb la plaça de 
coordinador d'activitats esportives, sense pronunciament en costes..” 

 
Per tot això. s'eleva al Ple la següent Proposta d'Acord: 
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Primer.- Quedar assabentats de l'esmentada sentència. 
 
Segon.- Traslladar del mateix al Negociat de GOVERNACIÓ que va tramitar l'expedient. 
 
Tercer.- Remetre còpia d'este acord al Jutjat Contenciós Administratiu NÚM. 5 DE VALÈNCIA per al seu 
coneixement i efectes oportuns.” 
 
Pel que els membres del Ple queden assabentats. 
 
 
5. SECRETÀRIA- 5 .01 - DEDICACIONS REGIDORS. PROPOSICIÓ. PROPOSTA MODIFICACIÓ 
NÚMERO DE REGIDORS AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA (EXPT. 000086/2015-00) 
 
Este assumpte, quan es va convocar l'orde del dia d'este Ple, no havia sigut prèviament dictaminat per la 
corresponent Comissió Informativa, per això, de conformitat amb el que establix l'article 97.2 i 82.3 del RD 
2068/11086, de 28 de novembre pel qual s'aprova el ROF, el Ple abans d'entrar a debatre sobre el mateix, 
per unanimitat va ratificar la seua inclusió en l'orde del dia. 
 
Vista la proposta del Delegat de l'Àrea que a continuació es transcriu: 
 ”Amb motiu de la nova composició de la Corporació sorgida després de les Eleccions Locals celebrades el 
passat dia 24 de maig de 2015 i una vegada constituït l'Ajuntament el 13 de juny de 2015, correspon a 
l'Alcalde realitzar la proposta sobre el nombre de membres de la mateixa que exerciran els seus càrrecs amb 
dedicació exclusiva de conformitat amb el que establix l'article 75.5 i concordants de la Llei 7/1985 de 2 d'abril 
reguladora de les bases de Règim Local (LRBRL) i l'article 13.4 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel 
qual s'aprova el ROF. 
 
De conformitat amb l'article 75.1 de la LRBRL, els membres de les corporacions locals percebran retribucions 
per l'exercici dels seus càrrecs quan els exercisquen amb dedicació exclusiva, i en este cas seran donats 
d'alta en el règim general de la Seguretat Social, assumint les corporacions el pagament de les quotes 
empresarials que corresponga. 
 
Segons l'article 75.5 de la LRBRL, correspon al Ple, a proposta de l'Alcalde, aprovar el nombre de regidors 
que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i a l'Alcalde determinar els regidors que ostentaran esta 
dedicació. 
 
Vist que en els municipis amb població compresa entre 35.001 i 50.000 habitants, els membres que podran 
prestar els seus servicis en règim de dedicació exclusiva no excediran d'onze (article 75ter de la LRBRL). 
 
El Ple en sessió de 22 de juny de 2015, a proposta de l'Alcalde, va aprovar que el nombre de regidors que 
exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva seran els següents: 

 
Grup Polític Dedicació exclusiva (100%) 

PSOE 3 
Partit Popular 1 
Compromís 1 
Ciutadans --- 
EUPV 1 
Totes 1 

TOTAL 7 

 
Amb data 24-06-2015 núm. 20150011605, D. Emili Altur Mena, portaveu del grup polític municipal Compreels 
meus sol·licita, per al seu grup, que es modifique este acord sobre el nombre de regidors amb dedicació 
exclusiva (que era d'1 per al seu grup) i l'adoptat també pel Ple el 22-06-2015 sobre el nombre de regidors 
amb dedicació parcial (que era de 0’5 per al seu grup) perquè a partir del 01 de juliol de 2015 no hi haja cap 
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regidor de Compreels meus amb dedicació exclusiva i en canvi, a partir d'eixa mateixa data, els regidors del 
seu grup amb dedicació parcial passen de 0’5 a 2 regidors, cada un d'ells amb una dedicació del 75%. 
 
Esta proposta va ser aprovada pel Ple en sessió de 30-06-2015 i va quedar com hi ha continuació s'indica: 
 

Grup Polític Dedicació exclusiva (100%) 
PSOE 3 
Partit Popular 1 
Compromís 0  (*) 
Ciutadans -- 
EUPV 1 
Totes 1 

TOTAL 6 

 
(*) Hasta el 01 de juliol de 2015, el nombre de regidors que Compreels meus tenia amb dedicació 

exclusiva era 1. A partir d'eixa data no tindrà cap. 
 

Posteriorment, s'han sol·licitat les modificacions següents: 
 
1ª.- Amb data 09-09-2015, núm. 20150015735, D. Emili Altur Mena, portaveu del grup polític 
municipal Compreels meus sol·licita, per al seu grup, que es modifique este acord del Ple de 30-06-
2015 sobre el nombre de regidors amb dedicació exclusiva (que era de 0 per al seu grup) i l'adoptat 
també pel Ple el 30-06-2015 sobre el nombre de regidors amb dedicació parcial (que era de dos 
regidors al 0’75% cada un d'ells) perquè des del 01 d'octubre de 2015 haja un regidor de Compreels 
meus amb dedicació exclusiva i, des d'eixa mateixa data, els regidors del seu grup amb dedicació 
parcial passen de 2 a 1 regidor amb una dedicació parcial al 50%. 
 
2a.- Amb data 21-09-2015, núm. 2015016370, D. José Alberto López Camarilles, portaveu d'EUPV, 
manifesta que en l'actualitat té una dedicació exclusiva (amb efectes econòmics des del 13-06-2015) i 
sol·licita que es modifique la mateixa perquè en compte de tindre una dedicació exclusiva del 100% 
passe a tindre una dedicació parcial del 90% pel fet que té previst tornar a realitzar col·laboracions 
periodístiques i comunicacions audiovisuals sense que això afecte la seua representació política. 

 
Per tot això, es proposa al Ple, l'adopció de l'ACORD següent: 

 
Primer.- Modificar als grups polítics municipals Compreels meus i EUPV el nombre de regidors que exerciran 
el seu càrrec amb dedicació exclusiva segons el següent detall i amb efectes del 01 d'octubre de 2015: 
 

Grup Polític Dedicació exclusiva (100%) 
PSOE 3 
Partit Popular 1 
Compromís 1  (*) 
Ciutadans -- 
EUPV 0 (**) 
Totes 1 

TOTAL 6 

 
(*) Desde el 01 de juliol i fins al 30 de setembre de 2015, el nombre de regidors que Compreels meus 

tenia amb dedicació exclusiva era 0 (zero). Des del 01-10-2015, tindrà 1 (un). 
(**) Desde el 13 de juny i fins al 30 de setembre de 2015, el nombre de regidors d'EUPV amb 

dedicació exclusiva era d'1 (un). Des del 01-10-2015, no tindrà cap. 
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Segon.- Per resolució de l'Alcaldia es determinarà als membres de l'Ajuntament que realitzaran les seues 
funcions en règim de dedicació exclusiva. 

 
Tercer.- Publicar este acord en el BOP i en el Tauler d'anuncis de la Corporació. 

 
Quart.- Per a l'efectivitat d'este acord i en cas de ser necessari es realitzarà una modificació pressupostària 
per a atendre este gasto” 
 
Sense intervencions, el Ple, per unanimitat, ACORDA aprovar en els seus propis termes la proposta 
anteriorment transcrita. 
 
 
6. SECRETARIA- 5.02 - DEDICACIONS REGIDORS. PROPOSICIÓ. PROPOSTA MODIFICACIÓ DEL 
NÚMERO DE REGIDORS AMB DEDICACIÓ PARCIAL (EXPT. 000086/2015-00) 
 
Este assumpte, quan es va convocar l'orde del dia d'este Ple, no havia sigut prèviament dictaminat per la 
corresponent Comissió Informativa, per això, de conformitat amb el que establix l'article 97.2 i 82.3 del RD 
2068/11086, de 28 de novembre pel qual s'aprova el ROF, el Ple abans d'entrar a debatre sobre el mateix, 
per unanimitat va ratificar la seua inclusió en l'orde del dia. 
 
Vista la proposta del Delegat de l'Àrea que a continuació es transcriu: 
 ”Amb motiu de la nova composició de la Corporació sorgida després de les Eleccions Locals celebrades el 
passat dia 24 de maig de 2015 i una vegada constituït l'Ajuntament el 13 de juny de 2015, correspon a 
l'Alcalde realitzar la proposta sobre el nombre de membres de la Corporació que exerciran els seus càrrecs 
amb dedicació parcial de conformitat amb el que establix l'article 75.2 i 5 i concordants de la Llei 7/1985 de 2 
d'abril reguladora de les bases de Règim Local (LRBRL) i l'article 13.4 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, 
pel qual s'aprova el ROF. 
 
De conformitat amb el que establix l'article 75.2 de la LRBRL, els regidors que exercisquen els seus càrrecs 
amb dedicació parcial per realitzar funcions de presidència, vicepresidència o ostentar delegacions, o 
desenvolupar responsabilitats que així ho requerisquen, percebran retribucions pel temps de dedicació 
efectiva a les mateixes, i en este cas seran igualment donats d'alta en el Règim General de la Seguretat 
Social en tal concepte, assumint la Corporació les quotes empresarials que corresponga (...). Les dites 
retribucions no podran superar en cap cas els límits que es fixen, si és el cas, en les Lleis de Pressupostos 
Generals de l'Estat. En els acords plenaris de determinació dels càrrecs que comporten esta dedicació parcial 
i de les retribucions dels mateixos, s'haurà de contindre el règim de la dedicació mínima necessària per a la 
percepció de les dites retribucions. 
 
Segons l'article 75.5 de la LRBRL, correspon al Ple, a proposta de l'Alcalde, aprovar el nombre de regidors 
que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial i a l'Alcalde determinar els regidors que ostentaran esta 
dedicació. 
 
El Ple en sessió de 22 de juny de 2015 va modificar la proposta inicial de l'Alcalde, aprovant finalment que el 
nombre de regidors que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial seran els següents: 
 

Grup Polític 
Regidors amb 

Dedicació Parcial 
Règim de dedicació 

PSOE 2 Al 50% cada una 
Partit Popular 1 Al 50% 
Compromís 1 Al 50% 
Ciutadans 2 Al 50% cada una 
EUPV 1 Al 50% 
Totes   

TOTAL regidors 7 ------------ 
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Amb data 24-06-2015 núm. 20150011605, D. Emili Altur Mena, portaveu del grup polític municipal Compreels 
meus sol·licita, per al seu grup, que es modifique este acord sobre el nombre de regidors amb dedicació 
exclusiva (que era d'1 per al seu grup) i l'adoptat també pel Ple el 22-06-2015 sobre el nombre de regidors 
amb dedicació parcial (que era de 0’5 per al seu grup) perquè a partir del 01 de juliol de 2015 no hi haja cap 
regidor de Compreels meus amb dedicació exclusiva i en canvi, a partir d'eixa mateixa data, els regidors del 
seu grup amb dedicació parcial passen de 0’5 a 2 regidors, cada un d'ells amb una dedicació del 75%. 
 
Esta proposta va ser aprovada pel Ple en sessió de 30-06-2015 i va quedar com hi ha continuació s'indica: 
 

Grup Polític 
Regidors amb 

Dedicació Parcial 
Règim de dedicació 

PSOE 2 Al 50% cada una 
Partit Popular 1 Al 50% 
Compromís 2 Al 75% cada un 
Ciutadans 2 Al 50% cada una 
EUPV 1 Al 50% 
Totes   

TOTAL regidors 8 ------------ 

 
Posteriorment, s'han sol·licitat les modificacions següents: 
 
1ª.- Amb data 09-09-2015 núm. 20150015735, D. Emili Altur Mena, portaveu del grup polític municipal 
Compreels meus sol·licita, per al seu grup, que es modifique este acord del Ple de 30-06-2015 sobre 
el nombre de regidors amb dedicació exclusiva (que era de 0 per al seu grup) i l'adoptat també pel Ple 
el 30-06-2015 sobre el nombre de regidors amb dedicació parcial (que era de 2, al 75% cada un 
d'ells) perquè des del 01 d'octubre de 2015 haja un regidor de Compreels meus amb dedicació 
exclusiva i, des d'eixa mateixa data, els regidors del seu grup amb dedicació parcial passen de 2 a 1 
regidor, amb una dedicació del 50%. 

 
2a.- Amb data 21-09-2015, núm. 2015016370, D. José Alberto López Camarilles, portaveu d'EUPV, 
manifesta que en l'actualitat té una dedicació exclusiva (amb efectes econòmics des del 13-06-2015) i 
sol·licita que es modifique la mateixa perquè en compte de tindre una dedicació exclusiva del 100% 
passe a tindre una dedicació parcial del 90% pel fet que té previst tornar a realitzar col·laboracions 
periodístiques i comunicacions audiovisuals sense que això afecte la seua representació política. 

 
Per tot això, propose al Ple, l'adopció de l'ACORD següent: 

 
Primer.- Modificar als grups polítics municipals Compreels meus i EUPV el nombre de regidors que exerciran 
el seu càrrec amb dedicació parcial segons el següent detall i amb efectes del 01 d'octubre de 2015: 
 

Grup Polític 
Regidors amb 

Dedicació Parcial Règim de dedicació 

PSOE 2 Al 50% cada una 
Partit Popular 1 Al 50% 
Compromís 1 (*) Al 50% 
Ciutadans 2 Al 50% cada una 
EUPV 2 (**) Al 90% i 50% 
Totes   

TOTAL regidors 8 ------------ 

 
(*) Hasta el 30 de setembre de 2015 el nombre de regidors de Compreels meus amb dedicació parcial 
era de dos (2) al 75% cada un d'ells. Des del 01 d'octubre de 2015, passarà a tindre un (1) al 50%. 
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(**) Hasta el 30 de setembre de 2015 el nombre de regidors d'EUPV amb dedicació parcial era d'un 
(1) al 50%. Des del 01 d'octubre de 2015 passarà a tindre dos (2), un al 90% i un altre al 50%. 

 
Segon.- Per resolució de l'Alcaldia es determinarà als membres de l'Ajuntament que realitzaran les seues 
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial. 

 
Tercer.- Donar d'alta a estos regidors en el règim general de la Seguretat Social, assumint l'Ajuntament el 
pagament de les quotes empresarials que corresponga. 

 
Quart.- Publicar este acord en el BOP i en el Tauler d'anuncis de la Corporació. 

 
Quint.- Per a l'efectivitat d'este acord i en cas de ser necessari es realitzarà una modificació pressupostària 
per a atendre este gasto” 
 
Sense intervencions, el Ple, per unanimitat, ACORDA aprovar en els seus propis termes la proposta 
anteriorment transcrita. 
 
 
BENESTAR SOCIAL 
7. BENESTAR SOCIAL. ADHESIÓ DE L'ALCALDIA A LA DECLARACIÓ DEL CONSELL DE LA 
GENERALITAT DAVANT DE LA SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA DE LES PERSONES REFUGIADES I 
ASILADES EN EL SI DE LA UNIÓ EUROPEA (EXPT. 000064/2015-02) 
 
Vista la proposta del Delegat de l'Àrea que a continuació es transcriu: 
 ”Vista la Declaració del Consell de la Generalitat davant de la situació d'emergència de les persones 
refugiades i asilades en el si de la Unió Europea, esta Alcaldia s'adherix a la mateixa el text de la qual 
literalment es transcriu a continuació: 
 
<<DECLARACIÓ DEL CONSELL DE LA GENERALITAT DAVANT DE LA SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA DE 
LES PERSONES REFUGIADES I ASILADES EN EL SI DE LA UNIÓ EUROPEA 
 
Al llarg dels últims dies estem assistint de forma atònita i impotent a una allau de notícies entorn de la situació 
de desplaçaments forçats de milers de famílies que fugen dels conflictes bèl·lics als seus respectius països. 
 
Enfront de la greu situació de crisi humanitària produïda per l'èxode massiu de persones i famílies, el 40% 
dels quals són xiquets i xiquetes, que no troben resposta d'acollida en la Unió Europea, el Consell sol·licita 
major sensibilitat del govern espanyol cap al patiment de totes estes persones, davant de la intenció 
expressada de reduir la participació en l'assumpció de responsabilitats d'acollida de persones refugiades i 
asilada, negociant a la baixa amb les institucions europees el nombre de persones a acollir per l'estat 
Espanyol, com si de fredes xifres es tractara. 
 
No podem estar d'acord amb la quantitat de persones asilades a acollir oferida pel propi Govern central en la 
Unió, que no està a l'altura de la dimensió de la tragèdia en la seua quantitat i qualitat: Només a Síria, dels 
dèsset milions d'habitants originals, hi ha més de dotze milions de persones que necessiten ajuda humanitària 
urgent, segons l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), dels quals més de set milions 
i mig han sigut víctimes de desplaçaments forçosos en el seu país i quatre milions han anat a països pròxims 
de l'Orient Mitjà i nord d'África (només Turquia acull a més de dos milions), mentres que a Europa s'ha rebut 
ja més de 350.000 peticions d'asil. De totes estes persones, el govern Espanyol va traslladar la intenció 
d'assumir tan sols l'ínfima xifra de 2.739, quan se li sol·licitaven només 5.800. La Unió Europea deuria 
d'assumir una xifra major. 
 
El Govern valencià recorda a l'al Govern espanyol que rebre asil és un dret fonamental arreplegat en la 
Declaració Universal de Drets Humans i, en el cas de la Unió Europea, també en el Reglament de Dublín, que 
obliga tots els governs dels estats membres a complir-ho, tenint l'obligació de donar assistència a les 
persones refugiades i desplaçades en compliment del dret comunitari.  
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Així doncs, davant del dramàtic èxode de persones, El Govern valencià manifesta: 
 

- La seua solidaritat amb el patiment de les persones i famílies desplaçades forçoses. 
- La seua disponibilitat a col·laborar solidàriament amb la resta de comunitats autònomes 

autònomes en l'acollida del nombre més gran de persones refugiades i asilades que li siga 
possible i la sol·licitud al Govern espanyol de coordinar esta acció col·lectiva de les diferents 
comunitats autònomes i municipis. 

- Per a això, és necessari que El Govern d'Espanya inste a la Unió Europea a l'obertura d'un 
corredor humanitari perquè les persones desplaçades puguen arribar des dels països 
d'entrada a Europa, especialment Grècia, Macedònia i Sèrbia, als països d'acollida i que les 
ONG puguen proporcionar durant tot el trajecte aliments i altres elements indispensables per 
a la seua supervivència. 

 
- El seu compromís per a la creació d'una Xarxa de Ciutats valencianes d'Acollida de 

persones refugiades i sol·licitants d'asil, amb un registre de les famílies acollidores, 
organitzades per les agències d'atenció a persones migrants, en estreta col·laboració amb 
les Diputacions provincials i la Federació Valenciana de Municipis i províncies, oferint les 
instal·lacions públiques que estiguen al seu abast. 

- El compromís de crear una àmplia xarxa d'albergs i residències per a persones refugiades i 
asilades, així com impulsar li manera urgent la col·laboració amb entitats públiques i 
privades i ONG per a la cessió de l'ús d'instal·lacions de forma provisional per a l'acolliment 
de persones refugiades o peticions d'asil. 

- La voluntat d'impulsar la vocació solidària de la ciutadania valenciana en l'acolliment de 
persones refugiades, amb el suport de les entitats que tradicionalment han protegit els drets 
humans de les persones desplaçades. Per això, el Consell de la Generalitat fa 
unllamamiento a l'entitats de la societat civil i a la ciutadania en general a sumar-se a 
l'acollida col·lectiva, amb l'objectiu de poder millorar la situació de les persones que fugen de 
la guerra i ,mostrar la solidaritat, dignitat, humanitat i justícia del nostre poble estant a l'altura 
d'este drama humanitari. >” 

 
Obert el torn d'intervencions es van produir les següents: 
 
Per l'Alcalde dóna compte que, en un principi, tots els grups polítics havien presentat la seua moció sobre 
este assumpte, però a causa de la importància d'este problema social, s'ha decidit per tots, adherir-se a la 
declaració institucional de la Generalitat resumint a continuació els acords continguts en la mateixa. 
 
Pel grup Totes, D. Adrian Juste manifesta que esta és una crisi humanitària molt greu a Síria, que ha costat 
que molts milions de persones hagen perdut la vida o necessitat assistència urgent o hagen hagut de 
desplaçar-se forçosament. Que hi ha hagut països que no han oferit cap plaça per a acollir als desplaçats. Pel 
que fa a la Unió Europea, des de 2011 i 2015, s'han rebut unes 350.000 places d'asil, de les quals 126.000 
són d'enguany. Que és una barbaritat que a hores d'ara, del total de l'ajuda calculada globalment, només 
s'haja cobert el 40%. En estos mesos s'ha viscut un espectacle miserable, on governs de diferents països, 
com ara Espanya, negociaven amb la xifra de refugiats i mentrestant, altres, es negaven a concedir 
l'assistència bàsica, com ha passat a Hongria. Enfront d'esta situació, part de la societat civil i alguna 
institució, s'ha mobilitzat en un gest de solidaritat molt gran. Esta proposta naix de la voluntat d'alguns 
municipis d'oferir una resposta als refugiats, enfront de la inoperància dels governs posant recursos des dels 
ajuntaments en col·laboració amb voluntaris i ong’s. Des del seu grup vol agrair la ràpida resposta de tots els 
grups municipals ací presents i agrair el seu suport a la iniciativa del Consell. D'altra banda no es pot negar 
que açò no és una solució. Els governs dels països més “rics”, no es posen d'acord a posar fi als conflictes 
que ells mateixos han provocat, per interessos econòmics, i per això estos conflictes mai pararan i cada 
vegada seran pitjors, i no sols per la guerra de Síria sinó també per les violacions de drets humans sorgides 
en les fronteres de Ceuta i Melilla, els kurds i altres conflictes per aquella zona. Que el seu grup votarà a favor 
però amb l'esperança que de veritat existisca un compromís ferm perquè no es denuncie només els conflictes 
que ixen per televisió. 
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Pel grup EUPV, D. José Alberto López manifesta que la gent d'EU sempre s'ha destacat per la seua 
solidaritat, i esta vegada també serà així, però també és internacionalista. Que els refugiats existixen per uns 
motius determinats i per això dóna lectura a uns retalls de premsa en què el govern espanyol, Rajoy, PSOE, 
Zapatero...,  s'impliquen en atacs bèl·lics sense l'aval de l'ONU o que la CIA comença a entregar armes 
lleugeres amb municions al rebels sirians, rebels que ara són l'estat islàmic. Si es continua participant en les 
guerres que provoca l'imperialisme, de res servix plorar. Cal fer una reflexió i no tornar mai més a participar 
en estes guerres que només busquen l'interés d'uns pocs per damunt de la vida de molta gent. Que dóna la 
benvinguda a totes les persones que vinguen com refugiats a este poble. 
 
Pel grup Compreels meus, D.Lluna Arias manifesta que el seu grup també va presentar una moció sobre 
este tema i que no han dubtat a retirar-la per a fer una conjunta perquè consideren que hi ha temes en què no 
caben posicions partidistes, sinó unànimes, i així ha sigut. Que sobretot li agradaria remarcar que el més 
important no és oferir-se com a ciutat refugi sinó poder solucionar la situació de totes estes persones perquè 
no tinguen la necessitat d'eixir del seu país, perquè no ho fan per a buscar una vida millor sinó per a 
conservar la seua pròpia vida. 
 
Finalitzat el torn d'intervencions, el Ple, per unanimitat, ACORDA aprovar en els seus propis termes la 
proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Polítiques d'Igualtat i 
Benestar Social de 23 de setembre de 2015. 
 
 
8. BENESTAR SOCIAL. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSOE SOBRE L'ADHESIÓ AL 
PLA DEL CONSELL PER A GARANTIR LA GRATUÏTAT DE LLIBRES DE TEXT (EXPT. 000068/2015-02) 
 
Vista la proposta del Delegat de l'Àrea que a continuació es transcriu: 
 ”El Grup municipal del PSPV-PSOE de Burjassot, a través del seu portaveu Manuel Lozano Reengrape, de 
conformitat amb el que preveu l'article 91.4 i 97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, desitja sotmetre a 
la consideració del Ple, per al seu debat i si és el cas aprovació, de la següent: 
 

MOCIÓ 
 
El nou Govern de la Generalitat  ha presentat un Pla per a la gratuïtat dels llibres de text en l'educació 
obligatòria que posa a la Comunitat Valenciana de nou en el centre de les polítiques que busquen solucionar 
els problemes reals dels ciutadans i ciutadanes. 
 
Per als socialistes valencians l'educació és vital per a poder construir una nova Comunitat que siga capaç de 
crear riquesa i distribuir-la justament. L'Educació és l'instrument que garantix que el futur d'una societat puga 
contemplar-se amb esperança i positivitat. 
 
Per això per als socialistes l'educació no és un gasto. És una inversió directament en les persones, en capital 
humà, en igualtat. Totes les famílies podran rebre fins a 200 euros per cada un dels seus fills i filles 
escolaritzats en l'educació obligatòria (Primària, AIXÒ i FP Bàsica). 

El  Govern de la Generalitat entén que la gratuïtat dels llibres de text és un requisit imprescindible perquè la 
universalització de l'educació siga realment efectiva. 

El President de la Generalitat i el seu govern estan des del primer minut del seu mandat apostant per 
projectes ambiciosos que tinguen en la seua raó de ser, la solució dels problemes concrets dels valencians i 
valencianes.  

Sent conscient de la greu situació econòmica que travessa la Generalitat Valenciana, açò no serà impediment 
perquè s'adopten mesures  que repercutisquen directament en les persones. Per a aconseguir eixe objectiu 
cal prioritzar gastos, millorar la gestió i treballar conjuntament totes les administracions públiques. 
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Amb la valenta decisió del  Consell de la Generalitat s'està garantint la gratuïtat dels llibres de text a totes i 
tots els alumnes que cursen l'educació obligatòria a partir del curs escolar que s'inicia ara (2015-2016). 

Els socialistes ens vam comprometre amb els valencians i valencianes a la gratuïtat dels llibres de text, 
compromís que s'arreplegava en el nostre programa electoral. Hui eixe compromís, gràcies a este ambiciós 
Pla, és ja una promesa complida. 

Un Pla que té en la seua mateixa concepció un canvi important en la cultura de cooperació i col·laboració 
entre totes les administracions públiques: La Generalitat, les Diputacions i els Ajuntaments treballant junts per 
a donar respostes a les necessitats de la ciutadania. 

No hi ha millor destinació per als diners públics que gestiona qualsevol administració pública que el que va 
dirigit a garantir una millor educació i evitar que cap valencià o valenciana haja de deixar d'estudiar per motius 
econòmics. 
 

Per tot això, elevem al Ple l'adopció dels ACORDS següents: 

Primer.- Este Ajuntament manifesta la seua voluntat d'adherir-se al Pla del Consell per a garantir la gratuïtat 
dels llibres de text a tots els alumnes i alumnes que cursen  l'educació obligatòria en el nostre municipi. 

Segon.- Crear una comissió amb les AMPAS i Centres Educatius del nostre municipi per a estudiar la posada 
en marxa  del Pla XarxaLlibres. 

Tercer.- Adoptar els acords necessaris per a garantir la dotació pressupostària que corresponga a 
l'ajuntament.” 
 
Obert el torn d'intervencions es van produir les següents: 
 
Pel grup PSOE, D. Manuel Lozano explica breument el contingut de la moció. 
 
Pel grup Totes, D. Adrian Juste manifesta que el vot del seu grup serà a favor i en el punt següent, que és 
una moció del Partit Popular sobre el mateix tema, s'abstindrà, perquè el seu ideal s'acosta mes a la moció 
del PSOE perquè els llibres escolars no han de suposar mai un gasto per a ningú, a més d'entendre la cultura 
com un dret universal i no sols l'educació. Que insten a l'equip de govern a què faça el que és necessari 
perquè el Consell aplic el pla mencionat.  
 
Pel grup S, Senyora Tatiana Sanchis manifesta que el seu grup també recolzarà esta moció però cal parar 
atenció amb el llenguatge quan es parla de gratuïtat de llibres, ja que estos llibres no són gratuïts, perquè cal 
tindre en compte que en la majoria dels casos la factura dels llibres ascendix a més de 200 euros. Critica la 
descoordinació i falta d'informació que hi ha hagut ja que en data de hui, no se sap com ni quan es va a 
efectuar el pagament. En qualsevol cas el seu grup recolzarà qualsevol iniciativa que beneficie l'educació 
pública i de qualitat. 
 
Pel grup Compreels meus, la senyora María Viu manifesta que des del seu grup sempre s'ha donat suport 
a un sistema educatiu públic que implica la gratuïtat del material que s'utilitze, per tant votaran a favor de la 
moció sobre adhesió al pla del Consell perquè arreplega l'esperit del seu grup en el tema de l'educació. 
 
Pel grup PP, la senyora Sonia Casaus manifesta que el seu grup està d'acord amb qualsevol mesura que 
ajude a les famílies i en concret a l'educació, però no entenen que a estes altures del curs no se sàpia com ni 
quan es va a pagar. Entenen que esta mesura no ha sigut coordinada amb Diputació ni amb els ajuntaments 
que estaran implicats en estos pagaments: No se'ls ha explicat res i les famílies no saben on anar. D'altra 
banda, valorar el bon estat dels llibres en molt complicat perquè la majoria de l'alumnat escriu en ells. 
 
Finalitzat el torn d'intervencions, el Ple, per dèsset vots a favor (8 PSOE i 4 Compromís), i quatre abstencions 
(4 PP), ACORDA aprovar en els seus propis termes la proposta anteriorment transcrita que ha sigut 
dictaminada per la Comissió Informativa de Polítiques d'Igualtat i Benestar Social de 23 de setembre de 2015. 
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9. BENESTAR SOCIAL. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE 
LA SUBVENCIÓ DE LLIBRES DE TEXT (EXPT. 000069/2015-02) 
 
Vista la proposta del Delegat de l'Àrea que a continuació es transcriu: 
 ”Sonia Casaus Lara Portaveu del Grup Municipal de Burjassot en nom i representació del mateix, per mitjà del 
present escrit, i fent ús de les atribucions que li conferix el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals (aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre), eleva al Ple de la 
Corporació, per al seu debat i votació, la Moció següent, 

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

  
1).- El Consell ha anunciat recentment que subvencionarà els llibres de text dels alumnes de Primària i 
Secundària de la Comunitat Valenciana, però amb la condició que els Ajuntaments i les Diputacions hauran 
de sufragar, cada una, la tercera part del gasto. 
 
2).- Des del Partit Popular RECOLZAREM esta iniciativa en els Ajuntaments i Diputacions on governem, així 
com qualssevol altres que contribuïsquen al benestar de les famílies de la Comunitat Valenciana. 
 
3).- No obstant això, la mesura anunciada pel Consell naix sense haver dialogat i consensuat prèviament amb 
els Ajuntaments i les Diputacions. No és de rebut que eixes institucions s'assabenten a través dels Mitjans de 
comunicació d'una mesura en què han de participar administrativament i econòmicament. 
 
4).- Conseqüència d'eixa improvisació i falta de diàleg per part del Consell, ha sigut que moltes famílies 
s'hagen dirigit ja als seus respectius ajuntaments amb la factura o tiquet justificatiu de l'adquisició dels llibres 
de text i no hagen pogut veure satisfetes les expectatives d'ajudes que el President de la Generalitat, Sr. Ximo 
Puig, i el Conseller d'Educació, Sr. Vicent Marzà,  han generat amb les seues declaracions.  
 
5).- D'altra banda, l'efectivitat de la mesura requerirà que els Ajuntaments i Diputacions hauran de realitzar un 
sobreesforç econòmic i una sèrie de tràmits i actes administratius, jurídics i financers. Dau el que avança de 
l'exercici pressupostari, és fàcil deduir que la immensa majoria d'entitats locals no disposen en este moment 
de partida pressupostària adequada.  
 
6).- Amb la finalitat de poder abonar  al més prompte possible les ajudes promeses, vista la legalitat vigent 
quant a competències de les Administracions, i en particular la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat 
de l'Administració Local, és necessari establir els oportuns mecanismes per a concretar eixa col·laboració i el 
seu finançament. 
  
7).- No sols ha existit improvisació en la forma, també en el fons. Des del Partit Popular defenem que no 
s'aplique una ajuda igual per a totes les famílies, perquè no totes tenen la mateixa capacitat econòmica, ni 
necessiten en la mateixa mesura les ajudes. Han de beneficiar-se de les mateixes les rendes més baixes i les 
classes mitjanes, i han d'excloure's a les rendes més altes. 
 
8).- Per tot l'anterior, instem que, a la major brevetat, estiguen resolts tots els flocs juridicoadministratius i 
financers, derivats de la improvisació, a fi que es puga efectuar el pagament dels llibres de text i, com no pot 
ser d'una altra manera, la convocatòria d'ajudes es realitze d'acord amb la Llei, tant per la Generalitat, com 
per les Diputacions i Ajuntaments, evitant d'eixa manera informes negatius per part dels Interventors i 
Secretaris Municipals. 
 

ACORDS 
  
L'Ajuntament de Burjassot insta al Consell perquè, COM A ADMINISTRACIÓ QUE OSTENTA LA 
COMPETÈNCIA EN MATÈRIA EDUCATIVA, a la major brevetat: 
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Primer.- Es reunisca, dialogue i acorde amb els Ajuntaments i Diputacions tot el que és necessari per a 
l'efectivitat del pagament de les ajudes. 
  
Segon.- Acorde amb els partits amb representació en les Corts Valencianes la regulació d'unes bases per a 
la concessió de les ajudes basant-se en criteris de necessitat, excloent de les mateixes a les rendes més 
altes, abonant la totalitat a les famílies més necessitades i establint percentatges d'ajudes segons la renda a 
la resta de beneficiaris. 
 

Tercer.- Prenga les mesures necessàries per a remetre la seua aportació econòmica a ajuntaments i 
diputacions, i poder satisfer d'eixa manera com més prompte millor les expectatives generades en les famílies 
amb  l'anunci del pagament de la primera part de l'ajuda per a sufragar els llibres de text de l'educació 
Primària i Secundària” 
 
Obert el torn d'intervencions es van produir les següents: 
 
Pel grup EUPV, D. José Alberto López manifesta que el seu grup ha votat a favor en la moció anterior i 
també estan d'acord amb esta moció del Partit Popular, perquè és de sentit comú que per a donar esta ajuda 
s'haja de tindre en compte el nivell de rendes de cada família, per tant recolzaran la moció. 
 
Pel grup S, Senyora Tatiana Sanchis manifesta que el seu grup votarà en contra de la moció perquè exclou 
a algunes famílies i considera que l'educació és universal i totes tenen dret a tindre els llibres gratuïts. 
 
Pel grup Compreels meus, la senyora María Viu manifesta que votaran en contra de la moció perquè s'està 
parlant d'un sistema educatiu públic, en el que estan inclosos les escoles concertades. En eixe sentit totes les 
famílies usuàries del sistema públic tenen dret a llibres gratuïts. D'altra banda, el seu grup estaria en contra 
de deixar algunes famílies fora del sistema de gratuïtat a pesar del seu nivell de renda. Que cal saber que 
fóra de la gratuïtat està el primer cicle de primària i les etapes no obligatòries. I a partir del segon cicle de 
primària està prohibit escriure en els llibres des de fa moltes lleis educatives. En eixe sentit no hi hauria perill 
en què es maltractaren els llibres i és ací on entraria eixe esperit de compartició i atenció del material. 
 
Pel grup PP, la senyora Sonia Casaus manifesta, perquè així ho ha comprovat, que no és cert que s'haja 
deixat d'escriure en els llibres. Que des del seu grup es planteja que les persones més necessitades siguen 
les que es beneficien de la gratuïtat dels llibres. Que vol recordar ací, que l'any 2010 el Bloc va presentar una 
moció perquè les ajudes, que eren universals, es canviaren i només es concediren als més necessitats a 
través d'una baremació dels servicis socials. Així es va fer i el Partit Socialista vot a favor. El portaveu 
socialista de llavors va dir que en èpoques de bonança estava molt bé les ajudes lineals però en època de 
crisi no havia d'haver-hi ajudes universals. 
 
Pel grup PSOE, D. Manuel Lozano manifesta que vol aclarir alguns conceptes. Que el seu grup té molt clar 
que els fons públics, que són els que paguem amb els impostos, han de destinar-se a sufragar el sistema 
públic educatiu, per això s'està defenent que els llibres siguen gratuïts per a les escoles que utilitzen este 
sistema, no per a les escoles privades. En segon lloc, el seu grup no entén que els llibres hagen de suposar 
un gasto perquè ha de ser un dret. Per això cal avançar a consolidar que, en el sistema públic, açò siga així i 
a més volen la universalitat, per eixe motiu. Que vol recordar a la portaveu del Partit Popular que en la 
passada legislatura, este Ajuntament, que encara no estava immers en esta crisi econòmica, tenia bons de 
llibres que no eren universals sinó que es concedien segons el nivell de renda i no obstant això el seu grup 
defenia la universalitat. Que en tercer lloc, vol transmetre que ja hi ha col·legis en este municipi que tenen 
muntat el banc de llibres, perquè del que realment es tracta és d'educar als xiquets perquè conserven estos 
llibres.  
 
Pel grup Compreels meus, Senyora Lluna Arias manifesta que no té res a veure el vot del seu grup en 
l'anterior legislatura, perquè llavors el que es va fer va ser donar ajudes a famílies que comprarien llibres i que 
se'ls quedaven en sa casa una vegada finalitzat el curs. I ara el que s'està fent és dotar a tot el sistema 
d'educació publica de manera que hi haurà un lot de llibres per a cada plaça escolar, és un programa i un 
context totalment diferent. 
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Pel grup PP, la senyora Sonia Casaus manifesta que a hores d'ara, totes les famílies de Burjassot, tinguen 
o no banc de llibres en els col·legis, es gasten un dineral en llibres de text. Els bancs de llibres no solucionen 
el problema. Que cal tindre en compte que les ajudes per a estos gastos han anat disminuint des de l'any 
2008. En 2012 es van eliminar i ara es vol que estes ajudes siguen universals, però el seu grup continua 
pensant que qui no ho necessite no ha de rebre l'ajuda, s'ha de concedir només a qui la necessite. A més s'ha 
de ser menys restrictiu amb això d'escriure en els llibres perquè en la pràctica es continua fent. 
 
Pel grup PSOE, D. Manuel Lozano manifesta que no és cert que es retiraren les ajudes per a llibres, 
simplement es van transformar en ajudes directes als centres destinades a generar els bancs de llibres com a 
iniciativa i que ara mateix s'estan portant de forma voluntària. El que es pretén és estendre este sistema de 
forma obligatòria a tots els centres públics perquè així els xiquets gaudisquen sempre del seu lot gratuït de 
llibres. 
 
Finalitzat el torn d'intervencions, el Ple per catorze vots a favor (8 PSOE, 4 Compromís i 2 C's), sis vots en 
contra (4 PP i 2 EUPV) i una abstenció (1 Totes), ACORDA, aprovar el dictamen desfavorable de la Comissió 
Informativa de Polítiques d'Igualtat i Benestar Social, de 23 de setembre de 2015 i per tant de rebutjar la 
moció del grup del Partit Popular anteriorment transcrita. 
 
 
10. BENESTAR SOCIAL. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A 
PROMOURE UN PACTE AUTONÒMIC PER L'EDUCACIÓ AMB L'OBJECTIU DE FOMENTAR LA SEUA 
MILLORA I LA INTRODUCCIÓ DEL MODEL PLURILINGÜE EN ELS COL·LEGIS PÚBLICS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA (EXPT. 000070/2015-02) 
 
Vista la proposta del Delegat de l'Àrea que a continuació es transcriu: 
 ”SRA Tatiana Sanchis Romeu, amb D.N.I. 52.656.411-G (telèfon 647.825.121 / burjassot@ciudadanos-
cs.org), portaveu del grup municipal Ciudadanos-C's Burjassot en l'Ajuntament de Burjassot, a l'empara del 
que disposa l'article 97 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
presenta al Ple de l'Ajuntament la present MOCIÓ per al seu debat i aprovació, si és procedent, d'acord amb 
la següent 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Durant els últims 30 anys, s'han posat en marxa per part dels dos grans partits fins a set reformes educatives. 
L'Educació s'ha convertit en una arma llancívola dels partits polítics que han sigut incapaços de consensuar 
un model perdurable en el temps perquè han pensat més en la pròxima legislatura que en les següents 
generacions. 
 
No obstant això, a pesar de la seua politització, l'Educació és una qüestió d'Estat perquè un país sense 
educació és un país sense futur. A l'estar cedides les competències d'educació a les comunitats autònomes, 
és més necessari que mai, no sols un pacte estatal, sinó, sobretot, un Pacte Autonòmic per l'Educació.  
 
El debat no pot estar centrat, únicament, en qüestions d'orde simbòlic o accessori, com l'assignatura de 
Religió o Educació per a la Ciutadania, sinó que ha de centrar-se a saber com podem millorar el sistema 
educatiu a la Comunitat Valenciana. El més important és tractar d'arribar a consensos en relació a qüestions 
de fons com són, per exemple, el sistema de formació, avaluació i selecció del professorat; millorar 
l'autonomia dels centres; potenciar el plurilingüisme; fomentar la intel·ligència emocional per a combatre la 
violència escolar; insistir en la formació dual, etc.  
 
En el context de la nostra Comunitat, pareix fonamental abordar el problema de la llengua. Cal diferenciar el 
sistema d'immersió lingüística del plurilingüisme. El sistema d'immersió lingüística és un sistema monolingüe 
perquè les assignatures s'impartixen en una sola llengua vehicular (la d'immersió), i les matèries de Llengua 
Castellana i Anglés, tenen tan sols un nombre d'hores assignades a la setmana i s'ensenyen com a idioma 
extern a la d'immersió. Açò vulnera el principi d'igualtat perquè els pares es veuen obligats a reforçar 
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l'aprenentatge d'idiomes estrangers costejant cursos d'anglés en l'estranger la qual cosa resulta injust perquè 
la major part no se'l poden permetre. En canvi, en el sistema plurilingüe, les assignatures s'impartixen en les 
distintes llengües vehiculares (en el nostre cas, proposem valencià, espanyol i anglés). 
 
En esta última proposta de sistema educatiu plurilingüe, no es fa dependre de la capacitat econòmica de les 
famílies el que els alumnes puguen aprendre anglés a un nivell superior.  I a més, no s'imposa a les famílies 
que els seus fills estudien en un sol idioma que pot no correspondre al de la seua llengua materna.   
 

ACORDS 
 

Primer.- Instem a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport a convocar a totes les forces 
polítiques parlamentàries de les Corts i a tots els sectors afectats firmar un pacte autonòmic per a la millora 
de l'Educació a la Comunitat Valenciana. 
 
Segon.- El Ple de l'Ajuntament de Burjassot acorda presentar esta moció per a instar a la Conselleria a 
transitar des de l'actual sistema d'immersió lingüística (en valencià) o bilingüe (espanyol/valencià) cap a un 
sistema plurilingüe que garantisca l'ensenyança en tres llengües vehiculares (valencià, espanyol, anglés).  
A este efecte, este Ajuntament acorda traslladar de la present moció a la Conselleria d'Educació ja que té les 
competències en esta matèria. 
 
Tercer.- Donar compte de la present moció en el pròxim butlletí municipal, així com en qualsevol dels Mitjans 
de comunicació públics.” 
 
Obert el torn d'intervencions es van produir les següents: 
 
Pel grup S, Senyora Tatiana Sanchis explica breument la seua moció. 
 
Pel grup Totes, D. Adrian Juste manifesta que el seu grup compartix plenament la necessitat de millorar la 
qualitat de l'ensenyança, però d'altra banda, no compartix que eliminant el valencià com a llengua vehicular 
s'aconseguisca .Que estan d'acord que és enriquidor aprendre distintes llengües però en la nostra terra, la 
llengua s'ha convertit en una qüestió minoritària i entenen que fa falta establir un pacte educatiu per a garantir 
un coneixement equilibrat de castellà i del valencià i també un coneixement avançat de llengües estrangeres. 
Que fins ara tots els estudis demostren que la nostra inversió lingüística produïx un coneixement equilibrat de 
les dos llengües. En canvi amb models diferents no és el mateix, perquè estudiar en valencià afavorix l'estudi 
d'altres llengües, com l'anglés, i a més, hi ha millors resultats acadèmics amb l'alumnat que estudia amb el 
programa d'ensenyament en valencià, en totes les àrees escolars, no sols en llengües. Des de fa dècades hi 
ha estudis respecte d'això, en diversos països del món, i és per això que este model d'inversió lingüística que 
s'està aplicant en el país valencià, s'està aplicant des de l'any 1965 en moltes escoles del món, amb èxit. No 
és per tant un pla monolingüe, al contrari, és un model que vol garantir l'aprenentatge igualitari de les llengües 
i que té beneficis demostrats, mentres que posar a cada llengua un 33% de temps, com proposa Ciutadans, 
no és igualitari en el nostre context sociocultural per a establir una educació igualitària i per tant el seu grup 
votarà en contra. 
 
Pel grup EUPV, D. José Alberto López manifesta que aparentment esta moció parla de millorar el sistema 
educatiu, promocionant l'ús de l'anglés, però amb esta escusa el que pretén, és acabar amb el model 
d'inversió del valencià. Que està molt bé aprendre anglés o altres llengües i per a això es pot obrir, si fan falta, 
més escoles oficials d'idiomes, però per a no acabar amb la nostra llengua cal donar-li més importància a la 
mateixa i utilitzar el valencià com a llengua vehicular. 
 
Pel grup S, Senyora Tatiana Sanchis manifesta que el seu grup no ha dit en cap moment que vagen a 
eliminar el valencià, perquè sap la importància que té. El que es pretén és que es beneficien tots perquè 
s'estudiaria a parts el mateix castellà, valencià i anglés. 
 
Pel grup Compreels meus, D.D.María Viu manifesta que que cal tindre clar és que és la inversió lingüística. 
És un mètode d'aprenentatge de llengües i el plurilingüisme és un sistema. En el cas que proposa Ciutadans 
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cal tindre en compte que una cosa és ensenyar llengües i una altra aprendre-les i per a aprendre-les no sols 
és qüestió d'hores lectives sinó també del context i ací entra el que han comentat els companys de Totes i 
d'EUPV, perquè està contrastat que l'aprenentatge del valencià demostra la predisposició a aprendre altres 
llengües. 
 
Pel grup EUPV, D. José Alberto López manifesta que les assignatures en valencià ja s'estan donant. Que al 
parlar d'eliminar el valencià significa llevar-li la poca protecció que ara té, perquè de ser així, morirà, perquè 
una llengua que no s'utilitza en tots els àmbits, mor. 
 
Pel grup S, Senyora Tatiana Sanchis manifesta que el seu grup no està dient que s'elimine el valencià sinó 
que, per exemple, en la línia en castellà, que ara es dóna només una hora en valencià, amb el sistema que 
proposen es donarien més hores lectives de valencià igual que de castellà i d'anglés. Que hi ha estudis que 
diuen que aprendre idiomes en edats primerenques és molt millor, amb la qual cosa este sistema beneficiaria 
les xiquetes i als xiquets. Que a part d'ideologies polítiques, esta moció ha sigut aprovada a Elx per unanimitat 
o siga que és qüestió de voluntat, és un pacte per l'educació. 
 
Pel grup Compreels meus, D.D.María Viu manifesta que en relació al que ha dit la portaveu del PP, és cert 
que es deixa a elecció de les famílies la línia d'estudi que volen per a les seues filles i fills, però cal tindre clar 
que el valencià és una llengua que s'utilitza poc i per això la línia en valencià té la finalitat de recuperar la 
nostra senya d'identitat. Que també és una realitat que l'aprenentatge del valencià predisposa a facilitar 
l'aprenentatge d'altres llengües, per això el sentit del seu vot serà en contra. 
 
Pel grup PP, la senyora Sonia Casaus manifesta que és molt important per al seu grup el poder de decisió 
de les famílies a l'hora de triar la línia d'estudi per a les seues filles i els seus fills i que el sistema educatiu 
l'oferisca. Quant a allò que s'ha manifestat per la portaveu de Ciutadans respecte a què es va a donar més 
valencià amb el mètode que proposa, no creu que siga així. Que al cap i a la fi el que el seu grup pretén és 
que siga una decisió de les famílies i que hi haja reforç per a aprendre altres llengües. 
 
Pel grup PSOE, D. Manuel Lozano manifesta que el seu grup no està d'acord amb una postura tan radical 
com és la inversió lingüística. Però tampoc ho està amb el que proposa Ciutadans en esta moció perquè no 
contempla la discriminació positiva que s'ha de fer sobre la llengua valenciana, que ha sigut tan minorizada al 
llarg de dècades. El seu ús s'ha degradat de tal manera que necessàriament hem de corregir. Que el Partit 
Socialista aposta per un model mixt, exercir una discriminació positiva en el model educatiu que torne a 
recuperar el coprotagonismo de les dos llengües i una vegada recuperat el mateix, avançar en la 
modernització del país perquè realment s'estiga impartint l'educació en tres llengües. Que en realitat la 
proposta de Ciutadans naix morta perquè el personal docent de la Comunitat Valenciana no està capacitat 
per a donar docència en anglés. 
 
Finalitzat el torn d'intervencions, el Ple per dènou vots a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís. 2 EUPV i 1 
Totes) i dos vots en contra (2 C's), ACORDA, aprovar el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de 
Polítiques d'Igualtat i Benestar Social de 23 de setembre de 2015 i per tant de rebutjar la moció del grup 
municipal de Ciutadans anteriorment transcrita. 
 
 
11. BENESTAR SOCIAL. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE 
LA CREACIÓ D'UNA ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA (EXPT. 000071/2015-02) 
 
Vista la proposta del Delegat de l'Àrea que a continuació es transcriu: 
 ”Sonia Casaus Lara, portaveu del grup municipal del Partit Popular, a l'empara de l'article 97 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; presenta per al seu debat, i si és el cas, 
aprovació pel Ple de la Corporació de la següent: 
 

MOCIÓ 
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L'aprenentatge de l'art i de la cultura constituïx per a una ciutat, una de les estratègies més poderoses per a la 
construcció del futur de la seua  ciutadania, i  és un indicador del nivell cultural d'un poble. 
  
La presència de l'art en l'educació, a través de les seues diferents branques artístiques, contribuïx al 
desenvolupament integral i ple dels xiquets i dels jóvens. 
 
L'ensenyança i formació artística en el nostre municipi no es caracteritza en estos moments per tindre 
cobertes  totes les seues facetes. Burjassot no té una escola municipal de dansa, encara que si hi ha una 
gran demanda en este tipus de formació. 
 
Actualment la Comunitat Valenciana compta amb el major cens d'estudiants de música i dansa de tota 
Espanya , i en mans del nostre ajuntament està en estos moments apostar per contribuir a això. 
 
Per sort, dins del nostre municipi comptem amb  un espai que en estos moments es troba tancat, i que va 
albergar la seu del Centre Coreogràfic del Ballets de teatres de la Generalitat Valenciana,  dependent de la 
Conselleria de Cultura, i que es troba totalment equipat per a albergar de manera imminent si es donen els 
passos oportuns la nostra Escola Municipal de dansa ja que compte l'edifici amb les aules necessàries, 
vestuaris, oficines, magatzem, etc. 
 
Des del Grup Municipal del Partit Popular proposem que el nostre ajuntament sol·licite a la Conselleria de 
Cultura, ja siga la titularitat per al nostre poble, o a falta d'això, el  el seu ús i gaudi d'este recinte (apareix en 
el PGOU com a equipament social: Almacén-Granja , cultural SC-L superfície 528,00 m² de titularitat Pública )  
passant a ser un espai dotacional d'ús públic municipal que puga albergar l'Escola Municipal de Dansa de 
Burjassot, i aprofitant el seu equipament actual, es puga posar en marxa i  impartir de manera imminent el 
grau Elemental de dansa. 
 
Burjassot ha d'apostar pel futur formatiu dels seus veïns i amb este projecte podem tindre com a referència o 
exemple l'actual Conservatori Professional Municipal de Dansa (CPMD) de Riba-roja de Túria que naix en 
1990 com a Escola Municipal de Dansa, i tres anys després es consolida com a Conservatori Oficial. 
 
Per tot això, el Grup Popular proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar a l'equip de govern municipal a què sol·licite a la Conselleria de Cultura, ja siga la titularitat per 
al nostre poble, o a falta d'això, l'ús i gaudi d'este espai dotacional perquè siga d'ús públic  municipal. 
 
Segon.- Instar a l'equip de govern municipal a la creació de  l'Escola Municipal de Dansa de Burjassot, que 
s'ubicarà en l'espai anteriorment descrit. 
 
Tercer.- Instar a l'equip de govern municipal a dotar econòmicament en els pressupostos municipals dels 
recursos necessaris per a la seua imminent  posada en funcionament. 
 
Quart.- Traslladar del present acord a tot el teixit associatiu de Burjassot. 
 
Quint.- Donar compte de la present moció en el pròxim butlletí municipal, així com en qualsevol dels Mitjans 
de comunicació públics” 
 
Obert el torn d'intervencions es van produir les següents: 
 
Pel grup PP, la senyora Sonia Casaus exposa breument el contingut de la seua moció. 
 
Pel grup Totes, D. Adrian Juste manifesta que el seu grup s'ha sorprés perquè se suposa que esta escola 
de dansa és de competència autonòmica i si està tancada és perquè el govern anterior del PP en la 
Generalitat així ho va fer, per això no entén el canvi de postura i li agradaria que se li explicara un poc més els 
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motius. A part d'açò li pareix una bona reivindicació i sempre que quelcom faça possible promoure la cultura i 
l'art en este poble, el seu grup ho recolzarà, per això canviarà el sentit del vot en comissió, a favor. 
 
Pel grup EUPV, D. José Alberto López manifesta que des del seu grup es valora positivament esta proposta 
però tenen dubtes sobre el gasto que puga suposar el manteniment d'estes instal·lacions, en el cas que 
l'Ajuntament les assumira, per tant el seu grup s'abstindrà. 
 
Pel grup Compreels meus, D.D.Emili Altur manifesta que el seu grup es va a abstindre perquè encara que 
podrien compartir la primera part de la moció, demanar la titularitat d'eixe edifici, pensen que hi ha altres 
prioritats que destinar-ho a crear una escola municipal de dansa. A més des de Comrpromís es pensa que en 
uns moments com els actuals, s'ha de comarcalitzar o mancomunar, amb altres municipis. Per exemple, a 
Burjassot que hi ha un cert arrelament d'escoles musicals, considera que abans que una escola de dansa 
seria millor una escola de música. Que encara que no els pareix malament el fons de la moció no el seu grup 
va a recolzar-la i per tant s'abstindrà. 
 
Pel grup PP, la senyora Sonia Casaus manifesta que són regidors de l'ajuntament de Burjassot i no poden 
donar una explicació de perquè es va prendre eixa decisió, al no formar part de cap òrgan de direcció de 
l'equip de govern anterior en la Conselleria. Que açò no ho veuen com un gasto sinó com una inversió, una 
oportunitat per a les persones de Burjassot perquè puguen tindre una escola de dansa i que inclús podria 
generar ocupació i ampliar-se a altres coses, com per exemple, l'escola de música. El que el seu grup 
demana és la titularitat o que es facilite l'ús i gaudi.  
 
I en tercer lloc, li pareix molt bé que ara canvie la seua postura però este Ajuntament ha demanat en dos 
ocasions l'ús d'eixe espai, per a un ús musical i a nivell comarcal, i en les dos ocasions, directament i en boca 
de la seua directora general de Teatres, Inmaculada Gil Lázaro, va denegar la petició. Es tracta de la mateixa 
persona que, de mala manera, va despedir tots els ballarins. Per tot això el seu grup votarà en contra d'esta 
moció. 
 
Pel grup PP, la senyora Sonia Casaus manifesta que cada cosa que no encaixa es posa d'excusa la 
il·legalitat i ací en este Ajuntament no fa més que veure contractes. Volem que siga el nostre un centre que 
està abandonat a Burjassot, i això no té res de roín. A més per què no ho volen demanar una altra vegada si 
ja ho han fet en dos ocasions?, potser ara es concedisca i així la ciutadania de Burjassot eixiria beneficiada. 
Que sobre les vacants en els tallers de dansa, no serà perquè és més car que en altres municipis i la gent 
s'està anant a ells? Açò es podria plantejar perquè també passa amb la piscina i moltes altres coses. En 
definitiva, el seu grup està obert a qualsevol esmena o proposta. El que és prioritari és que l'edifici no estiga 
tancat. Que si s'haguera comunicat al Partit Popular o s'haguera passat per ple, la petició a la directora 
general de Teatres, hagueren recolzat la petició. 
 
Pel grup PSOE, D. Manuel Lozano manifesta que la portaveu del Partit Popular tira la pedra i amaga la mà. 
Les lleis són les que són i les ha fet el seu partit. Que tots formen part d'un partit polític i per coresponsabilitat 
s'assumix les decisions que presa. Que es va demanar dos vegades la cessió d'eixe centre però amb altres 
objectius culturals. Primer s'ha de demanar l'espai i una vegada ho cedisquen es decidirà dins de la legalitat i 
consensuant amb altres partits i amb el teixit associatiu cultural que hi ha en este municipi, la qual cosa es 
farà amb el mateix. Respecte als tallers, vosté sap, perquè pertany al Consell Rector de l'Institut, que el preu 
dels mateixos ix per a fer compta amb paga per a això es va establir una taxa per a no guanyar ni un euro 
però que tampoc es perdera para d'esta manera poder mantindre l'oferta cultural que hi ha en esta localitat. 
Que per tot això, li demana que diga, quins municipis tenen preus tan barats i tenen una oferta cultural tan 
bona per a provocar que la gent se'n vaja, quan precisament a Burjassot es posa d'exemple que s'ha de 
seguir en la comarca. 
 
Finalitzat el torn d'intervencions, el Ple per deu vots a favor (8 PSOE i 2 C's), cinc vots en contra (4 PP i 1 
Totes) i sis abstencions (4 Compromís i 2 EUPV), ACORDA, aprovar el dictamen desfavorable de la Comissió 
Informativa de Polítiques d'Igualtat i Benestar Social de 23 de setembre de 2015 i per tant rebutjar la moció 
del grup municipal del Partit Popular anteriorment transcrita. 
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12. BENESTAR SOCIAL. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE 
EL DISTRICTE ÚNIC PER A L'ELECCIÓ DEL CENTRE ESCOLAR EN TOTA LA COMUNITAT VALENCIANA 
(EXPT. 000072/2015-02) 
 
Vista la proposta del Delegat de l'Àrea que a continuació es transcriu: 
 ”Sra Sonia Casaus Lara Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular a Burjassot en nom i representació 
del mateix, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li conferix el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre), eleva al Ple de la Corporació per al seu debat, la següent: 
  
MOCIÓ EN DEFENSA DEL DISTRICTE ÚNIC PER A L'ELECCIÓ DEL CENTRE ESCOLAR EN TOTA LA 
COMUNITAT VALENCIANA 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
En la passada legislatura, el Consell del Partit Popular a la Comunitat Valenciana, va apostar per implantar el 
Districte únic per a l'elecció del centre escolar. Va començar a funcionar en el curs 2013-2014. 
  
El districte únic consistix a eliminar la barrera de la zona com el requisit més important a l'hora de sol·licitar 
una plaça escolar, a fi d'oferir una major llibertat en l'elecció de centres educatius.  
  
Es tractava de reestructurar les zones en què actualment es dividixen els municipis fins a aconseguir una 
zona única, de manera que les famílies tingueren un nombre més gran d'opcions a l'hora de triar el centre. 
  
Qualsevol família podria optar, amb independència del lloc de residència, a escolaritzar els seus fills en el 
centre que triara. 
  
A més facilita a les famílies poder triar el centre per criteris acadèmics, qualitat de l'ensenyança, projecte 
educatiu, ideari, etc., i no per proximitat al domicili com fins el moment. 
  
La zona única millora l'eficiència del sistema educatiu a l'augmentar la competitivitat dels centres per tindre 
més demanda d'alumnat. Al mateix temps afavorix l'especialització curricular dels centres (centres bilingües, 
batxillerats d'excel·lència….) 
  
Amb el Partit Popular, el 93% de l'alumnat va aconseguir el centre que sol·licitaven com a primera opció. 
  
Recentment, l'actual govern socialista ha anunciat a través del Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, l'eliminació del Districte únic, per la qual cosa eliminaran la llibertat dels pares a triar el centre per als 
seus fills. 
  

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, sol·licita l'adopció dels ACORDS següents: 
 
Primer.- Sol·licitar al nou Consell que mantinga el Districte Únic per a l'elecció del centre escolar en tota la 
Comunitat Valenciana, perquè les famílies puguen continuar triant el centre en què estudien els seus fills. 
 
Segon.- Traslladar del present acord al President de la Generalitat Valenciana, al Conseller d'Educació i a 
tots els grups parlamentaris amb representació en Els Corts Valencianes” 
 
Obert el torn d'intervencions es van produir les següents: 
 
Pel grup PP, la senyora Sonia Casaus exposa breument el contingut de la seua moció. 
 
Pel grup Totes, D. Adrian Juste manifesta que la llibertat d'elecció del centre per part de les famílies, a priori 
pareix una bona idea però el seu grup considera que en la pràctica no ho és tant. Per a començar, esta 
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llibertat d'elecció és en realitat una llibertat de sol·licitud, ja que no garantix la plaça en el centre triat i pot ser 
que tampoc en el seu districte o barri. L'oferta educativa no canvia amb esta opció, l'única cosa que pot 
ocórrer és que un centre se sature i es possibilite al mateix perquè trie, i no les famílies. Per un altre costat és 
bona la proximitat de l'alumnat al seu domicili perquè afavorix la integració en el seu entorn, mentres que el 
contrari provoca desplaçaments innecessaris, alineació i desequilibri en els centres escolars. Que el districte 
únic no suposa, perquè, cap millora en el procés d'escolarització ni en l'ensenyança. Si s'aposta per una 
educació pública, gratuïta i de qualitat en centres públics en condicions no hi ha cap necessitat d'haver de 
triar. Per tot això votaran en contra de la moció. 
 
Pel grup C’s, Senyora Tatiana Sanchis manifesta que el seu vot serà favorable perquè consideren que són 
les famílies les que han de decidir lliurement el col·legi on escolaritzaran les seues filles i fills, a més el 
districte únic origina competències entre els centres escolars i la competència obliga a millorar. 
 
Pel grup Compromís, María Viu manifesta que el seu grup votarà en contra d'esta moció perquè l'afirmació 
de districte únic, que és el que actualment està en vigor, no està basada en criteris pedagògics i açò és 
indispensable quan una mesura política ha d'incidir en el desenvolupament del funcionament de l'escola 
pública, i com no és el cas, el seu grup no està a favor. Que és important destacar el que ha comentat el 
company de Totes sobre la generació de sobredemanda en alguns centres, perquè açò comportaria que al 
final fóra el centre qui decidira i no les famílies, amb la qual cosa no generaria cap tipus de llibertat per a les 
mateixes. D'altra banda, com ja s'ha dit, la proximitat del centre és un dels factors que enriquix l'educació i 
s'estaria deixant de costat implantant només un districte. Tampoc seria possible garantir la igualtat per a totes 
les famílies a l'hora de triar centre, a més suposaria discriminació perquè la famílies que estigueren 
econòmicament millor anirien als centres considerats “millors” En el fet que la competitivitat fa que els centres 
escolars funcionen millor, no és cert, perquè no hi ha actualment cap mètode que permeta avaluar que centre 
és millor que un altre, per la qual cosa al seu grup no li pareix que siga una mesura positiva. 
 
Pel grup PP, la senyora Sonia Casaus manifesta que els centres escolars no es van a saturar perquè hi ha 
un nombre de places determinades i quan es cobrisquen ja no hi haurà possibilitat que s'amplien. Que encara 
que el centre estiga lluny del domicili, haurà sigut la família qui ho haja triat lliurement. Esta moció es planteja 
davant de l'anunci del conseller d'Educació, en el que informa que llevarà el districte únic, per això el seu grup 
la presenta en suport a què se seguisca amb este sistema ja que està demostrat que és efectiu perquè un 
93% de les famílies han aconseguit anar al centre triat. Que si hi ha col·legis que es queden amb poc alumnat 
serà perquè el centre té algun tipus de problema, llavors s'hauria d'estudiar i millorar. Que en definitiva, si es 
pregunta a les famílies, el 90% trien un centre per les seues instal·lacions, professorat etc i no per la distància 
del mateix. 
 
Pel grup Totes, D. Adrian Juste manifesta que quan ha parlat de saturació no vol dir que el centre es 
complete i llavors s'augmenten les places, sinó que hi ha molta demanda, no tots poden entrar i llavors el 
centre és qui tria qui entra. Que li agradaria que la portaveu del Partit Popular li diguera, per curiositat, de que 
font ha tret que el 93% de les famílies han aconseguit anar al centre triat. En segon lloc cal valorar altres 
qüestions quan es tria un centre, com per exemple com a afecta el xiquet i a la xiqueta, al barri, societat etc., 
perquè encara que s'haja adjudicat el centre que es volia, no hi ha dades si posteriorment això ha tingut 
conseqüències negatives o positives. És veritat que fa falta molta inversió per a arreglar alguns centres, però 
la solució no és deixar de triar eixos centres perquè es provocaria un desequilibri encara pitjor. El que cal fer 
és invertir en educació i apostar per l'escola pública i de qualitat. 
 
Pel grup Compreels meus, la senyora María Viu manifesta que sobre la possibilitat que les famílies puguen 
triar centre, pareix que es tenen conceptes diferents, perquè quan està limitada pel fet de no tindre 
possibilitats econòmiques per a anar al centre que es vol, això no és llibertat de triar. Que al juny es va fer una 
valoració on a criteris de la Conselleria, el Vicent Andrés Estellés, que és un centre que no es destaca perquè 
tinga moltes sol·licituds per a entrar, va quedar molt bé en la classificació, per la qual cosa no és el criteri de 
les famílies el que fa que les seues filles i fills vagen a les millors escoles. És un problema separar els xiquets 
i xiquetes del que és la realitat actual, perquè actualment l'educació no sols es basa en conceptes i 
continguts, es basa en expressions com a intel·ligència emocional, nivell cooperatiu etc. el que vol dir que ara 
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el que té sentit és aprendre a relacionar-se amb l'entorn pròxim i que hi haja diversitat en les aules i això amb 
un districte únic és molt difícil de garantir, perquè l'elecció no es basa, normalment en eixe tipus de criteris. 
 
Pel grup PP, la senyora Sonia Casaus manifesta que està excloent en tot moment els col·legis privats, però 
és que l'administració pública oferta els centres educatius públics i també els concertats i és una realitat que 
el major percentatge de pares trien la concertada. 
 
Pel grup PSOE, D. Manuel Lozano manifesta que el seu grup votarà en contra d'esta moció perquè el 
districte únic és quelcom pervers per a la classe treballadora. Este sistema ho va implantar el Partit Popular 
obeint a una demanda de l'escola concertada, per a continuar fent negoci amb l'educació dels nostres fills i 
filles. Quan no hi havia districte únic, la qual cosa més comptava en el barem era la proximitat al centre, però 
amb el districte únic açò no és així i ocorre que quan hi ha molta demanda es tria, a criteri subjectiu del 
centre, tenint en compte la renda de les famílies, l'expedient acadèmic previ de l'alumnat. D'esta manera, els 
centres poden maquillar els seus resultats dient que són els millors, i ho són perquè seleccionen prèviament 
els xiquets basant-se en distints criteris: per tindre familiars en el centre, per l'ocupació dels pares, per tindre o 
no discapacitat, la qual cosa implicaria que el centre tinguera professorat dedicat a les necessitats especials 
etc. Tot açò està desvirtuant la universalitat de l'educació i està generant dos tipus de col·legi, els col·legis 
“gueto” i els col·legis “elit” i això no es pot tolerar. 
 
Finalitzat el torn d'intervencions, el Ple per quinze vots a favor (8 PSOE, 4 Compormís, 2 EUPV i 1 Totes) i sis 
vots en contra (4 PP i 2 C's), ACORDA, aprovar el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de 
Polítiques d'Igualtat i Benestar Social de 23 de setembre de 2015 i per tant rebutjar la moció del grup 
municipal del Partit Popular anteriorment transcrita. 
 
 
13. BENESTAR SOCIAL. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSOE SOBRE LA VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE (EXPT. 000073/2015-02) 
 
Vista la proposta del Delegat de l'Àrea que a continuació es transcriu: 
 ”El Grup municipal del PSPV-PSOE de Burjassot, a través del seu portaveu Manuel Lozano Reengrape, de 
conformitat amb el que preveu l'article 91.4 i 97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, desitja sotmetre a 
la consideració del Ple, per al seu debat i si és el cas aprovació, de la següent: 

 
MOCIÓ 

 

La violència de gènere no és un problema que afecte l'àmbit privat. Al contrari, es manifesta com el símbol 
més brutal de la desigualtat existent en la nostra societat. Es tracta d'una violència que es dirigix sobre les 
dones pel fet mateix de ser-ho, per ser considerades, pels seus agressors, faltats dels drets mínims de 
llibertat, respecte i capacitat de decisió. 
 
Amb eixe convenciment va nàixer la llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència 
de Gènere. Una llei reconeguda i inclús premiada com una de les millors lleis de lluita contra la violència cap a 
les dones i que establix un sòlid i complet marc legal per a la prevenció, protecció, persecució i castic de la 
violència per part del company o excompany sentimental. 
 
A pesar d'això, les dones continuen patint violència de gènere, i el nombre d'assassinats es manté en xifres 
esgarrifoses. En els últims mesos, la violència de gènere ha segat la vida de dones i menors commocionant a 
tot el país. La societat espanyola ha patit un repunt d'assassinats masclistes, convertint l'estiu de 2015 en un 
període tràgic, en el que s'han registrat el nombre més gran d'assassinats des de 2010. 
   
Una violència davant la qual no podem ni volem romandre impassibles. Per al PSOE, la igualtat entre dones i 
hòmens és un principi fonamental. El reconeixement que fa la Constitució de 1978 d'Espanya com un Estat 
social i democràtic de Dret que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la 
justícia, la igualtat i el pluralisme polític ha de traduir-se en la plena consideració de les dones com a 
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subjectes de drets de ciutadania. No obstant això, la ciutadania de les dones encara no està consolidada i 
sovint es troba en dubte. Enfront d'això, és necessari reforçar i promoure els mecanismes que la garantisquen 
i l'allunyen del vaivé de les conjuntures polítiques. 
  
Una societat decent exigix avançar cap a una societat segura i lliure de violència de gènere, que garantisca 
una resposta efectiva a les dones que patixen violència així com als seus fills i filles generant i oferint els 
mecanismes necessaris per a aconseguir-ho.  
 
La situació de violència que patixen les dones ens exigix avançar feia el compliment del conveni d'Istanbul, 
ratificat per Espanya i que aborda de manera integral la violència contra les dones. Ens exigix avançar feia un 
gran acord per una societat segura i lliure de violència contra les dones que implique a tota la societat i els 
poders públics per a lluitar des de tots els àmbits contra la Violència de Gènere, que no escatime esforços, 
mitjans i recursos. 
 
Per totes estes raons, ho  elevem al Ple,  instant  el Govern a adoptar i promoure un Acord Social, Polític i 
Institucional Contra la Violència de Gènere per a construir una societat segura i lliure de violència contra les 
dones amb els punts següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Reposar i dotar prou les partides pressupostàries, que s'han retallat en els últims anys, especialment 
els recursos destinats a la prevenció i a l'assistència social de les víctimes de violència de gènere, 
dependents tant de les comunitats autònomes, com dels servicis de proximitat dels ajuntaments. En els 
Pressupostos Generals de l'Estat 2016 multiplicar per cinc la partida destinada a la Delegació del Govern per 
a la violència de gènere.  
 
Segon.- Creació de la Unitat de Coordinació contra la Violència de Gènere en cada CCAA  
 
Tercer.- Crear un fons de suport als ajuntaments per a donar reforç a la xarxa de servicis públics, impulsant el 
paper que exercixen i han de continuar exercint els servicis socials municipals i centres de la Dona per al 
desplegament i compliment de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral 
contra la Violència de Gènere i la Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i a l'adolescència.  
 
Quart.- Establir els mecanismes necessaris per a impulsar, des dels ajuntaments i en coordinació amb el 
Consell Escolar de cada municipi, plans de treball a què incloguem activitats de sensibilització en tots els 
nivells de l'ensenyança, perquè des de l'educació Infantil i fins al final de l'escolarització obligatòria i etapes 
posteriors els xiquets i les xiquetes es puguen identificar amb uns models d'home i dona iguals en drets. A 
més, el treball en l'acceptació de la igualtat s'ha d'estendre necessàriament a les diferents opcions sexuals i 
de gènere, perquè una societat respectuosa ho ha de ser amb tots els seus membres. 
 
Quint.- Establiment de protocols d'intervenció específics per a l'atenció integral a les dones que han retirat la 
denúncia per violència de gènere. 
 
Sext.- Activar de forma permanent el Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la Violència de Gènere. 
 
Sèptim.- Incorporar al currículum la formació específica en Igualtat, educació afectiu- sexual i de prevenció de 
la violència de gènere en totes les etapes educatives. 
 
Octau.- Potenciar el Pla integral municipal per a previndre, protegir i reparar el dany a menors víctimes de 
violència de gènere. 
  
Nové.- Obligatorietat que tant els magistrats al capdavant d'òrgan jurisdiccional especialitzat, com a advocats, 
forenses i equips psicosocials que intervinguen en els jutjats especialitzats de violència de gènere tinguen 



 
 
 
 
 

 
PLE NÚM. 2015000015 DE DATA 28 DE SETEMBRE DE 2015  PÁGINA 23  

certificat, prèviament a ocupar el seu lloc, formació específica en la matèria impartida per una institució 
acreditada.  
 
Desé.- Ampliar les disposicions preventives, processals, punitives i protectores de la llei de 2004 per a 
comprendre, amb les adaptacions necessàries, totes les formes de violència contra la dona, tal com exigix la 
Recomanació General núm. 19 de la CEDAW i el Conveni del Consell d'Europa sobre Prevenció i Lluita 
contra la Violència contra la Dona i la Violència Domèstica (Conveni d'Istanbul), que Espanya ha ratificat. 
 
Onzé.- Creació d'un Observatori Municipal de Desigualtats que, amb la participació de professionals i tècnics 
en la matèria i de manera accessible i transparent, elabore informes periòdics sobre la situació de la dona a 
nivell familiar, laboral, sanitari, assistencial, educatiu i participatiu, essencial per a saber on i com actuar a 
l'hora establir qualsevol Pla de prevenció i educació. 
 
Dotzé.- Desenvolupar un Pla per a la Conciliació de la Vida Familiar i Laboral que incloga tota una xarxa de 
suport des de Servicis Socials de l'Ajuntament de Burjassot encaminades a ajudar pares i mares a poder 
treballar en igualtat de condicions. 
 
Desé Tercer.- Dotació d'un espai cridat Casa de la Dona, autogestionat, on es compte amb sales on els 
diferents col·lectius que advoquen per la igualtat entre dones i hòmens, de la mateixa manera que s'ha fet 
amb altres plataformes i agrupacions. Es podrien utilitzar espais públics, com a centres socials, que a 
Burjassot hi ha prou. 
 
Desé Quart.- Exigir a Conselleria de Sanitat la plena implantació de la Unitat de Salut Sexual i Reproductiva 
(antiga Planificació Familiar) en el Centre de Salut II de Burjassot, ja que des de l'any 2013 el que succeïx és 
que les treballadores del centre de Moneada es traslladen un dia a la setmana a Burjassot i atenen unes 
hores a la vesprada, sense espai ni material tècnic, ni temps suficient. 
 
Desé Quint.- Assegurar un pla de suport i ajuda a les persones que tinguen la tutela completa d'un menor o 
més, és a dir, famílies monoparentals i monomarentales, ja siga facilitant el seu accés a recursos públics 
bàsics (vivenda, aliment, material escolar...) o per mitjà d'ajudes específiques. 
 
Desé Sext.- Oferir des de l'Ajuntament de Burjassot un suport públic a la Marxa Estatal Contra les Violències 
Masclistes de dissabte que ve dia 7 de novembre a Madrid, posant els mitjans necessaris per a informar 
d'esta convocatòria” 
 
Pel Secretari dóna compte que s'han presentat dos esmenes al dictamen de la comissió informativa, una pel 
grup Compromís i l'altra pel grup Totes. 
 
L'Alcalde, va obrir el torn d'intervencions, tractant en primer lloc l'esmena presentada pel grup Compromís i a 
continuació la del grup Totes. 
 
Pel grup Compromís, Lluna Arias exposa breument l'esmena presentada pel seu grup al dictamen de la 
comissió informativa sobre la moció del Partit Socialista, sent el text de l'esmena el següent: 
 
Substituir el text del punt quart pel següent: 
 

4. Establir els mecanismes necessaris per a impulsar, des dels 

ajuntaments i en coordinació amb el Consell Escolar de cada municipi, plans 

de treball a què incloguem activitats de sensibilització en tots els 

nivells de l'ensenyança, perquè des de l'educació Infantil i fins al final 

de l'escolarització obligatòria i etapes posteriors els xiquets i les 

xiquetes es puguen identificar amb uns models d'home i dona iguals en 

drets. A més, el treball en l'acceptació de la igualtat s'ha d'estendre 

necessàriament a les diferents opcions sexuals i de gènere, perquè una 

societat respectuosa ho ha de ser amb tots els seus membres. 
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Substituir en el punt octau el text següent: 
 

On diu: 
8.- Posar en marxa un Pla integral,  

Ha de dir: 
8.- Potenciar el Pla integral municipal... 

 
Sense que es produïsquen intervencions l'esmena és aprovada per unanimitat. 
 
 
Pel grup Totes, D. Adrian Juste exposa breument l'esmena del seu grup al dictamen de la comissió 
informativa sobre la moció del Partit Socialista. sent el text de l'esmena el següent: 
 
Afegir els següents punts als de la moció: 
 
11.-Creació d'un Observatori Municipal de Desigualtats que, amb la participació de professionals i tècnics en 
la matèria i de manera accessible i transparent, elabore informes periòdics sobre la situació de la dona a nivell 
familiar, laboral, sanitari, assistencial, educatiu i participatiu, essencial per a saber on i com actuar a l'hora 
establir qualsevol Pla de prevenció i educació. 
 
12.- Desenvolupar un Pla per a la Conciliació de la Vida Familiar i Laboral que incloga tota una xarxa de 
suport des de Servicis Socials de l'Ajuntament de Burjassot encaminades a ajudar pares i mares a poder 
treballar en igualtat de condicions. 
 
13,- Dotació d'un espai cridat Casa de la Dona, autogestionat, on es compte amb sales on els diferents 
col·lectius que advoquen per la igualtat entre dones i hòmens, de la mateixa manera que s'ha fet amb altres 
plataformes i agrupacions. Es podrien utilitzar espais públics, com a centres socials, que a Burjassot hi ha 
prou. 
 
14.- Exigir a Conselleria de Sanitat la plena implantació de la Unitat de Salut Sexual i Reproductiva (antiga 
Planificació Familiar) en el Centre de Salut II de Burjassot, ja que des de l'any 2013 el que succeïx és que les 
treballadores del centre de Moneada es traslladen un dia a la setmana a Burjassot i atenen unes hores a la 
vesprada, sense espai ni material tècnic, ni temps suficient. 
 
15.- Assegurar un pla de suport i ajuda a les persones que tinguen la tutela completa d'un menor o més, és a 
dir, famílies monoparentals i monomarentales, ja siga facilitant el seu accés a recursos públics bàsics 
(vivenda, aliment, material escolar...) o per mitjà d'ajudes específiques. 
 
16.- Oferir des de l'Ajuntament de Burjassot un suport públic a la Marxa Estatal Contra les Violències 
Masclistes de dissabte que ve dia 7 de novembre a Madrid, posant els mitjans necessaris per a informar 
d'esta convocatòria." 
 
Sense que es produïsquen intervencions l'esmena és aprovada per unanimitat. 
 
 
L'Alcalde una vegada aprovades les dos esmenes i incorporades al dictamen, va obrir el torn d'intervencions 
sobre el fons de l'assumpte que és la moció presentada pel Partit Socialista. 
 
Pel grup PSOE, D. Manuel Lozano manifesta que normalment este Ajuntament sempre presenta una moció 
d'este tipus i se sol aprovar per unanimitat. Per això, ara es congratula que torne a ser així una altra vegada. 
El que diferència a este municipi d'altres és que este Ajuntament no sols es limita a realitzar declaracions 
institucionals sinó que fa una política real contra la violència de gènere. De fet en anteriors legislatures, quan 
la regidora responsable era María José Cortés, es va implantar el “servici integral contra la violència de 
gènere”, de manera pionera en tota la Comunitat Valenciana, servici que s'ha estat potenciant en els 
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successius governs. Que esta moció és especial perquè si bé fins ara anaven descendint els casos de 
violència de gènere, enguany en assassinats de dones s'ha tornat a les dades del 2010. Per això, amb esta 
moció el que s'intenta és posar més èmfasi a recuperar els recursos perduts que estaven nodrint tot un 
sistema de protecció. 
 
Pel grup Totes, D. Adrian Juste manifesta que el seu grup vol manifestar la seua preocupació per la 
qüestió de la violència de gènere. Encara que valoren positivament els progressos dels últims anys, la dona 
contínua patint moltíssimes desigualtats, en diferents àrees de la vida pública i també privada i açò suposa 
una alifac per a la societat. Després que el grup Socialista presentara una moció respecte d'això, es va decidir 
per tots els grups realitzar una moció conjunta amb les aportacions presentades anteriorment. Els acords de 
la moció, com ja ha dit el portaveu socialista, se centren a posar recursos institucionals per a conscienciar i 
lluitar contra esta problemàtica, per això és molt important la unió de tots els grups polítics. Que en este 
municipi i des d'Espai Dóna s'han realitzat enormes progressos i s'han de continuar potenciant i crear nous i 
és per això pel que el seu grup ha fet l'esmena. Que aprofita per a informar que a Madrid, el dia 6 de 
novembre hi ha una marxa per la violència masclista i que la coordinadora feminista de València fa activitats 
totes les setmanes per a continuar recordant que encara s'està vivint en una societat masclista i encara hi ha 
moltes coses que superar. 
 
Pel grup C’s, Senyora Tatiana Sanchis manifesta que des del seu grup sempre es va a estar a favor de 
qualsevol política que vaja encaminada a eradicar l'alifac que suposa en la nostra societat, la violència de 
gènere. 
 
Finalitzat el torn d'intervencions, el Ple, per unanimitat, ACORDA aprovar en els seus propis termes la 
proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Polítiques d'Igualtat i 
Benestar Social de 23 de setembre de 2015. 
 
 
14. BENESTAR SOCIAL. MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOBRE 
POBRESA ZERO (EXPT. 000074/2015-02) 
 
Vista la proposta del Delegat de l'Àrea que a continuació es transcriu: 
 ”En Emili Altur Mena portaveu del Grup Coalició Compromís, José Alberto López Camarilles, portaveu del 
Grup Esquerra Unida, Adrián Juste Agulló, portaveu del Grup Totes amb Burjassot, Manuel Lozano 
Reengrape, portaveu del Grup Socialista, Tatiana Sanchis Romeu, portaveu del Grup Ciutadans- S'i Sonia 
Casaus Lara, portaveu del Grup Partit Popular, a l'Ajuntament de Burjassot, a l'empara de què disposa l'art. 
91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Entitats Locals, d'acord amb l'art. 97.3 
de l'esmentat text reglamentari, presenten al Plenari per al seu debat i aprovació si s’escau, la següent  
 

MOCIÓ 
 
Pobresa Zero és la mobilització mes gran de la història contra la pobresa, per la qual és pretén 
ACONSEGUIR EL COMPROMÍS DELS GOVERNS DE TOT EL MÀS PER A ERADICAR LA FAM I LA 
POBRESA. És tracta d'una iniciativa mundial, present en mes de 100 països. 
 
Pobresa Zero és un moviment estatal, organitzat per la Coordinadora de ong per al Desenvolupament 
Espanya que pretén implicar a tots els sectors de la societat civil en la lluita contra els causes de la pobresa i 
de la desigualtat d'una forma urgent, definitiva i eficaç. 
 
En el territori valencià, esta iniciativa ha sigut impulsada per la Coordinadora Valenciana d'Organitzacions no 
Governamentals per al Desenvolupament, que actualment aglutina a 97 organitzacions i que va llançar la 
Campanya a l'abril de 2005. Com a organisme coordinador és va crear posteriorment la “Plataforma Pobresa 
Zero de la Comunitat Valenciana” i prompte prop de 80.000 valencians i valencianes han sumat la seua veu a 
esta iniciativa, firmant el Manifest de Pobresa Zero. Esta xifra suposa prop del 40% de tots els ferms 
arreplegades a Espanya, la qual cosa situa a la nostra terra com la mes solidària en esta campanya. 
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En València, 184 organitzacions ciutadanes de molt diversos camps d'actuació s'han adherit a la iniciativa, 
incloent-hi associacions de veïns, musicals, culturals, religioses, universitats, sindicats, i ONGD. 
 
Actualment son 39 municipis i pobles i molts centres educatius que en els anys de vida de la Campanya han 
emprés accions de sensibilització i/o mobilització, relacionades amb la defensa dels drets dels persones mes 
desfavorides, seguisca a nivell global, nacional o local, creant per a la seua mes eficient articulació, algunes 
estructures locals de coordinació en la província de València en la Comarca de la Safor, i en el municipi 
d'Algemesí. 
 
Pobresa Zero ha desenvolupat campanyes informatius organitzat centenars d'activitats de sensibilització-
incidència política, formació i mobilització social com a concentracions, recollides de signatures, 
manifestacions, concerts solidaris, conferències, exposicions, foto-notícies, i s'han escrit molts articles d'opinió 
i notes de premsa, en mes de 100 localitats. 
 
Fins fa poc l'èxit institucional mes celebrat van ser la firma del Pacte d'Estat contra la Pobresa i de diversos 
pactes autonòmics, provincials i locals, entre ells el Pacte Valencià contra la Pobresa. 
 
Si be en el seu procés de formulació va ser molt participatiu amb els organitzacions no governamentals per al 
desenvolupament, institucions i entitats socials agrupades en Pobresa Zero i els partits polítics i grups amb 
representació en els seus corresponents parlaments, la seua aplicació va ser un desmesurat fracàs. l'èxit de 
la seua tramitació dóna arguments per a denunciar una falta de compromís polític, el qual, i no obstant això, 
deu reprendre's buscant el suport de tots els institucions i en especial dels valencianes, a col·laborar d'una 
manera mes participativa i compromesa que contribuïsca a garantir la dignitat de tot el gènere humà. 
 
Pobresa Zero, proposa un canvi de l'economia especulativa per una economia al servei dels persones, un 
repartiment just dels riqueses al servei dels persones i del be comú, potenciar alternatives que permeten a la 
natura regenerar-se i a tots els persones mantindre una vida digna, i canviar l'individualisme i la competitivitat 
per la cooperació i la solidaritat entre els persones i els pobles, i fomentar la pau per als persones i pobles i 
amb la natura. En definitiva, canviar un sistema on la riquesa empobreix per un altre on la riquesa genera una 
vida digna per a tots els persones. 
 
Per tot això, i amb motiu de la celebració del "Dia internacional per a l'eradicació de la pobresa" que se 
celebra cada any el 17 d'octubre, Pobresa Zero realitza una Campanya d'activitats per a continuar 
desenvolupant noves maneres d'incidència política i innovar sobre els maneres de treballar tradicionals, així 
com coordinar de manera mes eficient els propals, creades en el procés participatiu de la Campanya en 
l’ambit estatal però també adequat als necessitats detectades en els localitats de la nostra província. 
 
Un dels reptes de la Campanya és buscar el compromís i participació dels institucions publiques valencianes, 
i en concret de l'administració local en este tipus d'activitats. 
 
En este sentit, l’Ajuntament de Burjassot, atenent a la necessitat de reafirmar el seu compromís i contribució 
amb l'eradicació de la pobresa i la defensa dels drets dels persones mes desfavorides, així com el seu 
compromís de col·laboració amb la Campanya Pobresa Zero 2015, és presenten els següents, 
 

PROPALS d'ACORD: 
 
Primer.- Contribuir i participar en tots aquelles activitats i iniciatives en què puga col·laborar l’Ajuntament de 
Burjassot dins del seu marc d'actuació i possibilitats, i que puguen programar-se en la Campanya Pobresa 
Zero, coincidint amb celebració del dia 17 d'octubre de 2015, "Dia internacional per a l'eradicació de la 
pobresa”. 
 
Segon.- Reafirmar el compromís de l’Ajuntament de Burjassot amb l'Ajuda al Desenvolupament a través d'un 
acord de tots els grups polítics ací representats que defenga un increment progressiu de l'aportació a esta 
partida, en els pròxims anys, fins a intentar arribar al 0,7 simbòlic del pressupost, per a garantir una Ajuda 
Oficial al Desenvolupament coherent amb el compliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni 
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(ODM) i de l'Agenda per al desenvolupament després de 2015,  i exigir que s'adopte una fulla de ruta clara i 
accessible que tinga com a objectiu este increment” 
 
Obert el torn d'intervencions es van produir les següents: 
 
Pel grup Compromís, D. Emili Altur exposa breument el contingut de la moció que ha sigut recolzada 
unànimement per tots els grups polítics i manifesta el seu desig perquè l'ajuntament de Burjassot, com a 
institució, s'adherisca a tots els actes que des de la plataforma “pobresa zero” es faran durant el mes 
d'octubre. 
 
Pel grup EUPV, D. José Alberto López manifesta que des del seu grup també fan seues estes iniciatives i 
valoren el treball de la gent que desinteressadament lluita contra la fam i la pobresa perquè sense ells la 
situació seria pitjor. Que en estos temes cal anar a l'arrel del problema i eixe problema s'anomena 
capitalisme, on el luxe està per damunt de les vides. Finalment, sol·licita que l'Ajuntament es comprometa a 
incorporar el 0’7% en els seus pressupostos. 
 
Finalitzat el torn d'intervencions, el Ple, per unanimitat, ACORDA aprovar en els seus propis termes la 
proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Polítiques d'Igualtat i 
Benestar Social de 23 de setembre de 2015. 
 
 
15. BENESTAR SOCIAL. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS SOBRE 
SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA DE SANITAT DEL SERVICI D'URGÈNCIES PEDIÀTRIQUES 24 HORES 
EN EL CENTRE D'ESPECIALITATS DE BURJASSOT (EXPT. 000075/2015-02) 
 
Vista la proposta del Delegat de l'Àrea que a continuació es transcriu: 
 ”SRA Tatiana Sanchis Romeu, amb D.N.I. 52.656.411-G (telèfon 647.825.121 / burjassot@ciudadanos-
cs.org), portaveu del grup municipal Ciudadanos-C's Burjassot en l'Ajuntament de Burjassot, a l'empara del 
que disposa l'article 97 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
presenta al Ple de l'Ajuntament la present MOCIÓ per al seu debat i aprovació, si és procedent, d'acord amb 
la següent 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Burjassot és una de les localitats amb més població infantil de la comarca. A més, el municipi compta amb el 
Centre d'Especialitats de Burjassot, que rep pacients de diferents llocs de tot el departament de salut, la qual 
cosa ho convertix en un centre mèdic de referència en la zona.  
 
La carència d'un servici d'urgències pediàtriques que atenga les 24 hores, els 7 dies de la setmana, provoca 
que este tipus d'atenció urgent haja de ser rebuda en l'Hospital Universitari de La Fe, amb el desplaçament i 
pèrdua de temps que això suposa. És per això, que la sol·licitud d'este servici ve sent durant els últims anys 
una de les demandes més sol·licitades per les famílies de Burjassot.  
 
La singularitat de la medicina infantil requerix que haja de ser un especialista en la matèria, un pediatre, el 
que atenga als més xicotets, ja que el diagnòstic i tractament de les seues malalties pot diferenciar-se prou 
respecte al de les persones adultes.  
 
No és poca la legislació que empara el dret a la salut en condicions d'igualtat, des de l'article 43 de la 
Constitució a la Llei 14/1986 General de Sanitat. A més, és encara més important la necessitat de defendre a 
la infància, un dels col·lectius més vulnerables i la protecció del qual és més necessària, com ressalta la 
Declaració dels Drets del Xiquet en l'article 4, entre altres publicacions oficials. 
 
La implantació d'este servici, a més, seria beneficiós en un doble vessant per als valencians: d'un costat, 
l'acostament de l'atenció per als municipis de Burjassot i contornada; d'altra banda, la descongestió de les 
urgències de pediatria en l'Hospital Universitari de La Fe.  



 
 
 
 
 

 
PLE NÚM. 2015000015 DE DATA 28 DE SETEMBRE DE 2015  PÁGINA 28  

La reunió mantinguda per l'alcalde amb la consellera Carmen Muntó no fa més que emfatitzar la necessitat 
d'aprovar esta moció per a certificar el compromís de la Conselleria i que s'agilitzen els tràmits per a sol·licitar 
un servici més que necessari en el nostre municipi.  
 

Per tot allò que s'ha exposat, sol·licita l'adopció dels següents acords ACORDS: 
 

Primer.-  El Ple de l'Ajuntament de Burjassot insta a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a 
implantar un servici d'urgències pediàtriques 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, en el Centre d'Especialitats 
de Burjassot. 
 
Segon.-  Donar compte de la present moció en el pròxim butlletí municipal, així com en qualsevol dels Mitjans 
de comunicació públics.” 
 
Obert el torn d'intervencions es van produir les següents: 
 
Pel grup C’s, Senyora Tatiana Sanchis explica breument el contingut de la seua moció. 
 
Pel grup Compromís, D. Emili Altur manifesta que el seu grup va votar a favor en comissió i continuaran 
mantenint el sentit del seu vot. Que sempre han defés millorar la qualitat dels servicis sanitaris públics en esta 
localitat perquè efectivament, Burjassot té una gran població i per tant estos servicis sempre han sigut molt 
sol·licitats. 
 
Pel grup PP, la senyora Sonia Casaus manifesta que el seu grup ja va dir en comissió que votaria a favor. 
Que van plasmar per escrit en el seu programa electoral que exigirien a la Generalitat que implantara a 
Burjassot les urgències pediàtriques, per això mantindran el seu vot a favor de la moció. 
 
Pel grup PSOE, la senyora Olga Camps manifesta que el seu grup també està a favor d'implantar este 
servici, de fet l'equip de govern. En concret la regidoria de sanitat, en diverses ocasions ha fet una petició 
oficial, per mitjà de mocions, i l'Alcalde s'ha reunit amb la consellera de Sanitat, Carmen Muntó, i li ha 
comentat esta i altres qüestions, com que haguera una ambulància a Burjassot o la implantació i posada en 
funcionament del punt d'arreplega de llet materna que porta paralitzada injustificadament tant temps. Que pel 
seu lloc agraïxen a tots els grups el seu suport a pesar de ser coneixedors que hospitals com el de Llíria o 
l'Arnau de Vilanova, no tenen este servici i a pesar de saber que en el BOE núm. 224, del dia 18 de setembre, 
el Ministeri d'Educació ha oferit les places de formació sanitària especialitzada, i per a tota la Comunitat 
Valenciana tan sols han eixit 46 places de pediatria. Que en definitiva el que és realment cert és que a 
Burjassot es necessita un servici de pediatria d'urgències. 
 
Finalitzat el torn d'intervencions, el Ple, per unanimitat, ACORDA aprovar en els seus propis termes la 
proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Polítiques d'Igualtat i 
Benestar Social de 23 de setembre de 2015. 
 
 
GOVERNACIÓ 
 
16. GOVERNACIÓ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSOE SOBRE L’ADHESIÓ A LA 
PROPOSTA PRESENTADA PEL SINDICAT DE LA POLICIA LOCAL FSP-UGT PV (EXPT. 000013/2015-01 
 
Vista la proposta del Delegat de l'Àrea que a continuació es transcriu: 
 ”El Grup municipal del PSPV-PSOE de Burjassot, a través del seu portaveu Manuel Lozano Reengrape, de 
conformitat amb el que preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, procedix a elevar al Ple, per al seu debat i aprovació, la proposta de moció presentada pel Sindicat de 
Policia Local FSP-UGT P.V. de data 24 d'abril de 2015, a la qual ens adherim íntegrament. 
 

MOCIÓ 
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José Ángel Moreno Campos, en qualitat de responsable autonòmic del Sindicat de Policia Local de la UGT, 
amb domicili en el carrer Arquitecte Mora núm. 7-3 amb codi postal 46010, vetlant conseqüentment de poder 
oferir i garantir una apropiada adequació al marc normatiu cap als treballadors EXPOSE 
  
--Que des dels sindicats amb major representació dins del col·lectiu de la Policia Local com ara UGT, CCOO, 
CSIF, SPPLB, hem realitzat actes de manifestació per a denunciar la nostra més rotunda oposició a la 
modificació de la Llei de Coordinació de Policies Locals (Llei 6/99 de 19 d'Abril), modificació que contempla la 
inherent incorporació als processos selectius d'oposició als membres de les Forces Armades, obtenint estos 
un tracte de favor i obrint la possibilitat de tancar-los un nombre de places exclusives per a ells 
  
--Una mesura desproporcionada i amb una evident falta de consideració cap a la resta d'opositors i personal 
eventual a què l'Administració Autonòmica que òbvia clarament i els desprén de la legitimitat  prevista en la 
legislació vigent per un tracte de desigualtat. 
  
--La Conselleria justifica erròniament que així disposarà d'efectius capacitats i formats prèviament per a la 
seua acció civil però cau en contrapés que una preparació per a l'exèrcit i més en l'àmbit familiar no encaixa 
certament en les necessitats i actuacions quotidianes en l'àmbit civil i al servici del ciutadà, per la qual cosa 
considerem una argumentació buida i  amb un gran despropòsit polític. 
  
--Cal significar, que esta mesura imposada “in extremis” pel Govern autonòmic no és una mesura coherent, 
que no atén a la realitat de la situació de la societat, de les administracions i de la vigent Llei d'estabilitat 
pressupostària que limita enormement als ajuntaments poder traure oposicions de policia local i ara amb 
l'al·licient de l'existència d'eixa reserva de places. 
  
--Considerem que este Govern autonòmic no pot continuar jugant amb el futur dels companys interins en 
situació de en actiu, dels companys que per circumstàncies han hagut de cessar i continuen la seua lluita 
diària de preparació i formació per a la volta a l'accés i per al personal que ha inclinat la seua idea 
professional a la dedicació exclusiva del servici públic policial i es troba actualment preparant-se per a poder 
donar el bot i començar el seu camí sindical, per tot això no es pot creure en esta mesura improvisada, com 
una mesura que puga garantir una millor qualitat en els servicis, sobretot, perquè no hi ha un pla d'igualtat i 
este sindicat no pot consentir que s'atempte contra un dret fonamental que gaudix tot ciutadà emparat en el 
nostre marc Constitucional. 
  
--Així mateix reflectir que esta mesura no compta amb el suport de cap partit polític de l'oposició actualment 
en les Corts Valencianes ni de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 
  
--Que així mateixa deixa una bretxa oberta i càrrega la responsabilitat de decisió als Ajuntaments que 
potestativament decidiran el percentatge de reserves de places de policia local que desitgen realitzar. 
  
Amb tot l'anteriorment exposat, SOL·LICITE: 
  
--Que es determinen els conductes reglamentaris pertinents per a poder realitzar moció al Ple de l'Ajuntament 
i que decidisca la NO aprovació de la NO reserva de places de policia local per als membres de les forces 
armades, vetlant així per la igualtat i transparència selectiva de tots els opositors a policia local” 
 
Obert el torn d'intervencions es van produir les següents: 
 
Pel grup PSOE, D. Manuel Lozano explica breument el contingut de la moció i entre altres coses manifesta 
que la proposta la va fer arribar UGT però està firmada pràcticament per tots els sindicats majoritaris. En ella 
reclamen que el govern valencià faça marxa enrere en una modificació de llei en què es dóna peu a una 
reserva de places de funcionaris per a militars de carrera majors de 45 anys, sense especificar el percentatge 
del nombre de places a reservar. Que evidentment, el seu grup compartix la postura dels sindicats perquè açò 
vulnera la igualtat d'oportunitats i a més en cap cas obeïx a una necessitat real ja que la formació militar no té 
res a veure amb la formació civil que requerixen els municipis. 
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Pel grup C’s, D. David Sánchez manifesta que el seu grup no pot recolzar-la perquè hi ha dos lleis en què 
es regula esta matèria, la 8/2006 de tropa i marineria aprovada pel Sr. Zapatero i ratificada per la llei 8/2015 
del Sr. Fabra i en principi les lleis són de compliment obligatori i per descomptat no aniran en contra de les 
mateixes. Que com té de bo esta llei és que no especifica un percentatge de reserva de lloc. I la reserva de 
lloc no vol dir que tots vagen a ser policies locals sinó que depenent de la seua situació, tindran o no un 
benefici, com per exemple els minusvàlids. El que es pretén és que els militars, per la labor realitzada, 
puguen tindre un reconeixement quan tornen a la vida civil. Que lloc, no s'ha establit percentatge i el govern 
pot canviar d'un moment a una altra, però consideren que estaria bé destinar un 10% de les places i així es 
podrà donar una solució a esta qüestió. 
 
Pel grup Compromís, D. Emili Altur manifesta que el seu grup no recolzarà la moció perquè la policia local 
té una formació i un àmbit d'actuació que res tenen a veure amb persones formades amb una instrucció 
militar. Que com bé ha dit el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, <<admirem el treball de la 
tropa de l'exèrcit i de la marineria però tenen la seua funció i s'han preparat per a això. Que en el segle XXI 
militaritzar el cos de la policia local no pot aportar gens bo>>. Que per tot això, un militar pot opositar a una 
plaça de policia local, però no se li pot reconéixer una reserva de plaça sense passar per una oposició de 
pública concurrència, com tots els altres. 
 
Pel grup PP, la senyora Sonia Casaus manifesta que actualment la guàrdia civil i la policia nacional tenen 
actualment este sistema i entenen que dins de la policia local també podria ser així, perquè no entraran per 
accés directe sinó que passaran les mateixes proves per a poder obtindre una plaça. 
 
Pel grup PSOE, D. Manuel Lozano manifesta que evidentment no s'està dient que se'n vaja en contra de la 
llei, la qual cosa s'està proposant és canviar la llei. De fet ja ha eixit en premsa que el Consell tiraria per a 
arrere esta llei en les Corts. Que vol aclarir al company de Ciutadans que la llei de tropa i marineria de l'any 
2006 no diu el mateix que aquesta modificació. La modificació actual diu: ...“un quota de reserva de places 
d'accés restringit per a militars professionals de Tropa i Marineria amb mes de cinc anys de serveis i que 
complisquen la resta de requisits establits per a i ingrés de tals Cossos...”  és a dir, estableix un quota i un 
quota és una reserva a què només els militars poden accedir. El que deia la llei de 2006  era: “El temps de 
serveis prestats en les Forces Armades com militar professional de Tropa i Marineria, es considerarà com a 
mèrit en els sistemes de selecció”, per tant no és el mateix perquè es diu que l'experiència militar té el mateix 
mèrit que per exemple tindre una carrera, un màster o tindre idiomes. 
 
 
Pel grup C’s, D. David  manifesta que té en la seua mà la llei 8/2006 de tropa i marineria i reitera el que s'ha 
dit en l'article 20.2 que diu: “El Ministeri de Defensa promourà acords de col·laboració amb les 
Administracions autonòmiques i locals perquè en les convocatòries d'accés a les Policies Autonòmiques i 
Locals es reserven places per als militars professionals de tropa i marineria amb més de cinc anys de serveis, 
així com per a incentivar la posada en pràctica del que preveu l'apartat anterior”. Que consideren que els 
militars són funcionaris i si s'està d'acord amb la promoció interna, amb els militars seria de la mateixa 
manera. 
 
Pel grup PP, la senyora Sonia Casaus manifesta que els militars són funcionaris i amb cinc anys 
d'experiència mínima demostrada tenen una opció de promocionar. Ací hi ha hagut exemples de promoció 
interna, i consideren que seria el mateix. No s'està parlant de militaritzar. 
 
Pel grup PSOE, D. Manuel Lozano manifesta al company de Ciutadans que té una versió antiga de la llei, 
perquè es va modificar el 29 de juliol de 2015 i no hi ha cap posterior Que l'article 20 ja no té ni l'apartat 6 
perquè es va eliminar, i és ara l'article 20.1, perquè ha canviat. Que açò ho ha comprovat, és l'última 
modificació que hi ha hagut, és la llei consolidada del BOE que recopila totes les modificacions i les aglutina 
en una. Que aquesta confusió és prou comprensible perquè és difícil encaixar totes les modificacions que hi 
ha hagut posteriorment, encara que aquesta última és un mèrit i el rebot dels sindicats és comprensible, 
perquè hi ha hagut un canvi i per això estan demanant que aquest canvi no es produïsca i es torne cap arrere. 
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Finalitzat el torn d'intervencions, el Ple, per quinze vots a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 2 EUPV i 1 Totes) i 
sis vots en contra ( 4 PP i 2 C's), ACORDA aprovar en els seus propis termes la proposta anteriorment 
transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Governació de 23 de setembre de 2015. 
 
 
17. GOVERNACIÓ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL TOTES AMB BURJASSOT PER A 
L'AMPLIACIÓ DE L'HORARI DEL METRO (EXPT. 000014/2015-01) 
 
Vista la proposta del Delegat de l'Àrea que a continuació es transcriu: 
 ” D. ADRIÁN JUSTE AGULLÓ, Portaveu del Grup Municipal de Totes amb Burjassot a l'Ajuntament de 
Burjassot, a l'empara de què disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
dels Entitats Locals, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentari, presenten al Plenari per al seu 
debat i aprovació si s’escau, la següent moció: 
  

MOCIÓ PER l'AMPLIACIÓ DE l'HORARI DEL METRE 
  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
  

El transport públic és, sens dubte, l'opció de futur, a mes d'un servei important per a qualsevol ciutat. Els 
institucions publiques tenen la responsabilitat de fomentar el seu ús i dotar d'unes infrastructures i horaris 
apropiats perquè esta opció seguisca accessible i útil. Els beneficis que aporta una adequada xarxa pública 
de transports han sigut estudiats en multitud d'ocasions i de sobres demostrats, entre ells, el descens de la 
contaminació, una millor comunicació entre diferents àrees del territori, millores en la salut pública. 
 

És, a mes, necessari establir mitjans que garantisquen una comunicació fluïda entre els poblacions limítrofs a 
la ciutat de València, així com la comunicació entre estes. De fet, la manca i ineficàcia d'estos mitjans 
redunda en un major tràfic dels xarxes viàries i en un major aïllament, especialment dels municipis mes 
allunyats o, simplement, pitjor situats, especialment en èpoques de crisi com els quals vivim en els quals 
mantenir un vehicle privat pot resultar massa car. 
 

En l'actualitat, l'ús de vehicle propi és indispensable per a un sector de la població que treballa en horari de 
tard-nit, així com per a gaudir de certes zones d'oci nocturn per als persones mes joves. Els horaris de 
Metrovalencia provoquen una incomunicació en hores nocturnes per mitjans de transport públics entre 
poblacions, amb el conseqüent impacte a nivell econòmic i social. 
 

Dónes del grup municipal de Totes amb Burjassot, considerem que, en general, els horaris de pas de 
Metrovalencia pels estacions situades en el terme municipal de Burjassot, que son principalment la de 
Godella, Burjassot, Burjassot-Godella i Canterería, però en certa mesura també la d'Emplame, son 
insuficients, tant en la seua freqüència de pas com en l'horari d'inici i l'horari de final de pas. Esta consideració 
també s'estén a altres poblacions, els quals manifesten reivindicacions similars. 
 

Se suposa que la instal·lació del sistema LLIGUE (Automatic Train Operation) serviria per a augmentar la 
velocitat i la freqüència de pas, doncs en teoria permet freqüències d'un metre cada tres minuts a una 
velocitat de fins a 80 quilòmetres per hora, però açò no s'ha vist plasmat en la realitat. 
  
Sent coneixedors que l'equip de govern de l'Ajuntament de Burjassot és troba en diàlegs per a millorar el 
servei de transport públic, ens adherim als reivindicacions de municipis com Rocafort i sol·licitem al ple 
municipal els següents propals d'acord:  
 

ACORDS 
  

Primer.- Instar a la Generalitat Valenciana perquè en el pressupost de l'any 2016 és tinga en compte 
l'ampliació per part de Metrovalencia tant de l'horari inicial com del de finalització de trajecte per a ús de la 
població, així com diferenciar este horari entre dies laborals i festius. 
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Segon.- Instar a la Generalitat Valenciana perquè en el pressupost de l'any 2016 és tinga en compte 
l'ampliació per part de Metrovalencia de l'afluència dels metres perquè passe amb mes freqüència per a ús de 
la població, així com diferenciar este horari entre dies laborals i festius. 
 

Tercer.- Si ben ja s'han iniciat diàlegs per a açò, aprofitar per a instar de nou a la Generalitat Valenciana 
perquè la zona A de Metrovalencia s'estenga als paradónes de metre de Burjassot i Burjassot-Godella. 
 

Quart.- Informar de l'aprovació de la present moció al teixit associatiu de Burjassot a través dels canals de 
comunicació a la disposició de l'Ajuntament de Burjassot.” 
 
Obert el torn d'intervencions es van produir les següents: 
 
Pel grup Totes, D. Adrian Juste exposa breument el contingut de la seua moció que és a més és 
reivindicació d'uns quants municipis a què afecta les línies 1 i 2 del metre de València. 
 
Pel grup Compromís, D. Emili Altur manifesta que el seu grup recolzarà la moció perquè també ha sigut 
una reivindicació històrica. Compreels meus al juny de 2013 va presentar una moció semblant que va obtindre 
la majoria del ple. Però mentres siga una moció que es puga repetir al llarg del temps i la Generalitat no faça 
esta ampliació de l'horari i incloga a tota la ciutat de Burjassot en la zona A, es continuaran fent este tipus de 
mocions perquè estes peticions continuaren sent necessàries. 
 
Pel grup PP, la senyora Sonia Casaus manifesta que esta moció és interessant però consultat el teixit 
associatiu, ha dit clarament que no volen que hi haja més servici de metre, fins que no estiga soterrat perquè 
és molt molest per al veïnat. Davant d'açò el Partit Popular li demana a Totes que retire la moció fins que es 
realitze el soterrament de les vies del metre. Que en definitiva cal sospesar i veure les necessitats del veïnat 
de Burjassot, perquè observant la utilització del metre, no pareix que compense una ampliació del servici. 
 
Pel grup PSOE, D. Manuel Lozano manifesta que el seu grup recolzarà esta moció, perquè certament és 
una reivindicació històrica i estan d'acord d'ampliar un servici a la ciutadania. Que al canviar el color polític del 
govern de la Generalitat ara les portes estan obertes. L'Alcalde, en nom de l'Ajuntament, ha mantingut 
diverses reunions amb l'ajuntament de València i amb la Generalitat, en concret amb les diferents conselleries 
implicades amb les infraestructures d'este municipi. I s'han obert negociacions per a recuperar vells servicis 
que la Generalitat ha anat suprimint i afegir uns altres de nous, com per exemple, recuperar les línies 
d'autobusos 63 i 23. Que l'anterior alcaldes, Rita Barberá, no deixava que les bicicletes de Burjassot xafaren 
la ciutat de València i ni tan sols deixava que Burjassot pagara la instal·lació d'estacions de burjabike i açò ara 
ha canviat, perquè l'Alcalde, Joan Ribó, ha obert les portes per a poder tindre un transport mixt en este sentit. 
També s'ha obert la vella reivindicació d'estendre la zona A en tot el municipi de Burjassot. També s'ha 
adquirit un compromís, tant amb Enric Morera com amb Ximo Puig per a obrir el carrer València. 
 
Pel grup Totes, D. Adrian Juste manifesta que en esta moció no s'establix un horari d'ampliació del servici. 
És normal que resulte molest ampliar-ho, per exemple a les tres o les quatre de la matinada. Que és 
intel·ligible que esta mesura puga afectar la gent, però per a això està el debat, la participació, la 
transparència i el consens. El seu grup reivindica que es pot augmentar la freqüència i el servici però com fer-
ho?, això és una qüestió que ha de consensuar-se entre tots, procurant molestar a la menys gent possible. 
D'un altre costat, també consta en el seu programa la reivindicació del soterrament de les vies i consideren 
que s'està retardant sobretot per motius polítics i no sols econòmics i considera que si es portaren totes les 
reivindicacions conjuntament, és possible que es poguera aconseguir una situació més beneficiosa per a tots. 
 
Pel grup PP, la senyora Sonia Casaus manifesta al portaveu del Partit Socialista que dubte que Rita 
Barberá diguera que cap bicicleta de Burjassot entrara a València. Valenbici es va muntar a València molt 
abans que a Burjassot i en el moment que ací es va muntar Burjabike,  en la comissió informativa en què es 
va donar compte d'este assumpte, el PP va demanar que el sistema fóra compatible amb el de València i no 
es va fer. 
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Pel grup PSOE, D. Manuel Lozano manifesta que Rita Barberá no volia les bicicletes de Burjassot. València 
tenia un sistema i el sistema de Burjassot i altres municipis era diferent. El problema és que l'ancoratge i el 
programari, és diferent i la solució que es va plantejar a València, en més d'una ocasió a través de l'Oficina de 
Sostenibilitat, era pagar des d'este Ajuntament estacions Burjabike per a instal·lar-les en el terme de València 
i es va denegar en tot moment. Que ara ha canviat perquè la ciutadania de Burjassot podrà moure's de 
manera sostenible per tota l'àrea metropolitana, inclosa València. 
 
L'Alcalde manifesta que li fa gràcia que la portaveu del PP diga que ha parlat amb el teixit associatiu del 
soterrament de les vies, quan es porta anys reivindicant la seua execució a la Generalitat. Que ara el Partit 
Popular diu que esta infraestructura és necessària per a este poble quan durant molts anys han tingut la 
“callada per resposta”. 
 
Finalitzat el torn d'intervencions, el Ple, per quinze vots a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 2 EUPV i 1 Totes), 
quatre vots en contra (4 PP) i dos abstencions (2 C's), ACORDA aprovar en els seus propis termes la 
proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Governació de 23 
de setembre de 2015. 
 
 
18. GOVERNACIÓ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL TOTES AMB BURJASSOT PER AL 
DRET A UNA VIVENDA DIGNA (EXPT. 000015/2015-01) 
 
Vista la proposta del Delegat de l'Àrea que a continuació es transcriu: 
 ” D. ADRIÁN JUSTE AGULLÓ, Portaveu del Grup Municipal de Totes amb Burjassot a l'Ajuntament de 
Burjassot, a l'empara de què disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
dels Entitats Locals, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentari, presenten al Plenari per al seu 
debat i aprovació si s’escau, la següent moció: 
 

 MOCIÓ PEL DRET A UN HABITATGE DIGNE 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

  
l'actual crisi econòmica i social que vivim ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, 
que a causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir els seues necessitats mes bàsiques. 
Esta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer front als cots hipotecàries o de lloguer de 
la seua llar. 
 
Açò s'ha traduït en milers de desnonaments en tots l'estat Espanyols i centenars de milers de persones que 
han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat 
extrema, pobresa i exclusió social, econòmica i residencial, entre molts altres problemes.  
 
Segons les dades del Consell General del Poder judicial, dónes de 2007 fins a setembre del 2014, en l'Estat 
Espanyol, s'han arribat a mes de 500.000 execucions hipotecàries, sent el País Valencià una dels regions 
mes afectades. Segons l'informe presentat pel Col·legi de Registradors de la ProPropietat, només durant l'any 
2012, la banca va quedar-se mes de 30.034 primers habitatges per impagament de crèdits hipotecaris. 
Açò suposa 115 desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil. Un drama que no cessa i que, de fet, 
sembla continuar en augment. 
 
Ens trobem, per tant, davant una situació d'emergència habitacional que constitueix una autèntica 
anomalia en el context europeu. Tal com denúncia l'informe Emergència Habitacional a l'estat espanyol, 
elaborat per l'Observatori DTE i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, esta situació és veu agreujada pel fet 
que l'estat espanyol és el país d'Europa amb mes habitatges buits, 13’7% del parc total – 3 milions i mitjà 
de pisos segons l'últim cens d'habitatge de 2011 – i amb un parc social d'habitatges clarament insuficients – 
menys d'un 2% de l'habitatge existent.  
  
Els administracions locals, son els que, en primera instància, reben l'impacte social d'esta situació, a ser els 
mes proproperes a la ciutadania, malgrat els seus pocs recursos. 
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El context descrit i la situació d'emergència en la qual és troba gran part de la població s'està traduint, també, 
en un significatiu augment dels ocupacions d'habitatges en els municipis. Una forma d'accés a l'habitatge que 
augmenta el grau de vulnerabilitat social dels quals és veuen abocats a recórrer a elles. 
  
La falta de recursos dels administracions locals per a fer front a la problemàtica contrasta amb els 
milers de pisos en desús que acumulen els entitats financeres i els seues immobiliàries, actors principals 
i part responsable de l'ostentació immobiliària. Estos immobles, sovint obtinguts com a conseqüència 
d'execucions hipotecàries, és mantenen buits, ja seguisca esperant que el preu del mercat torne a elevar-se, 
o be perquè és troben en embena o amb un lloguer de preus inaccessibles per a part de la població. El 
resultat son milers d'habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social que 
segons l'article 33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de complir el dret de propropietat. 
 
Gran part d'estes entitats financeres han estat, d'una manera o una altra, rescatades amb diners públics. 
Algunes directament gestionades pel govern de l'estat a través del Fons de Reestructuració Ordenada 
Bancària (FROB), i del traspàs d'actius al denominat “banc dolent”, la Societat de Gestió d'Actius Procedents 
de la Reestructuració Bancària (SAREB). Paradoxalment, no obstant açò, la forta inversió pública no ha 
anat destinada a cobrir els necessitats de la ciutadania i els ajudes milionàries a la banca, moltes 
d'elles a fons perdut, no han comportat cap contrapartida social.  
 
La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que possibiliten l'accés a 
l'habitatge de tots aquells ciutadans que és veuen exclosos, complint el mandat constitucional de l'article 
47 de la CE. 
 
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la falta de recursos públics per a fer-li 
front, resulta urgent mobilitzar l'habitatge buit en mans d'entitats financeres, tal com vénen reclamant 
diverses plataformes ciutadanes, com la Plataforma d'Afectats pels Hipoteques. Fomentar i garantir la 
funció social de l'habitatge, desincentivar la utilització anòmala i penalitzar, si fóra necessari, l'ús antisocial és 
converteix en un dels pocs mecanismes efectius en mà de l'administració per a donar resposta a la vulneració 
del dret. 
 
Davant els intents del govern central de buidar de competències als administracions locals, calç que 
els ajuntaments defensen l'autonomia municipal satisfent els necessitats habitacionals de la població. 
És en este context que algunes corporacions locals, com Terrassa, han respost a la iniciativa de la PAH, i 
havent esgotat els mesures de foment per a facilitar l'ocupació dels pisos buits a poder d'entitats financeres, 
han iniciat procediments sancionadors, i a este exemple s'han afegit alguns mes, especialment després del 
canvi polític que va suposar els ultimes eleccions locals. 
 
Burjassot, pels seues característiques, ha sigut un dels municipis que ha patit el drama social dels 
desnonaments, malgrat tenir un parc d'habitatges desgastat i buit, amb multitud d'immobles descurats i sense 
utilitzar. Com a conseqüència d'açò, la Plataforma d'Afectats pels Hipoteques de Burjassot s'ha estat 
mobilitzant estos anys per a aconseguir millores, i encara que reconeixem que s'han aprovat i posat en 
pràctica mesures positives, com el fet que la policia local no intervé en els execucions hipotecàries, així 
com l'inici dels negociacions amb entitats bancàries per a oferir els habitatges buits en règim de lloguer social, 
considerem que estes mesures no son suficients. 
 
A causa de l'anteriorment descrit proposem l'aprovació dels següents acords per part del Ple municipal:  
 

ACORDS 
 

Primer.- Constitució d'una Coordinadora Local d'habitatge municipal per tal de facilitar la comunicació i 
l'atenció als persones amb demandes i necessitats relacionades amb l'habitatge, una reivindicació que la 
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca porta demanant fa temps. 
  
Segon.- Inclusió de la societat civil en els negociacions que manté l'equip de govern municipal amb els 
entitats bancàries per a la cessió d'habitatges buits per a lloguer social mitjançant la creació d'una Taula de 
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Negociació oberta en la qual s'incloga, com a mínim, a persones representants de la Plataforma d'Afectats 
pels Hipoteques, als famílies afectades per desnonaments i execucions hipotecàries i als representants dels 
entitats bancàries implicades, amb la possibilitat que altres associacions i/o agrupacions activistes pel dret a 
un habitatge digne puguen tenir representació.  
 
Tercer.- Creació d'un Pla d'Emergència d'Habitatge que permeta ocupar-se dels casos mes urgents en 
matèria de desnonaments de la manera mes ràpida possible, oferint una solució temporal fins que el seu cas 
quede resolt. 
 
Quart.- Crear, previs els tràmits legals procedents, un Registre Municipal de Sol·licitants d'habitatges per a 
lloguer social, coordinat per la Regidoria de Benestar Social i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, així 
com altres possibles asociacions activistes en defensa del dret a un habitatge digne. 
 
Quint.- Garantir el subministrament d'aigua potable, llum i gas, així com engegada de mecanismes efectius 
de la gestió d'ajudes a famílies amb dificultats econòmiques. Moltes famílies no solament no tenen condicions 
de vida dignes, sinó que han ocasionat la falta d'assistència mínima vital. Per açò a cap persona del municipi 
de Burjassot en risc d'exclusió social i sota supervisió no se li tallaren els subministraments bàsics necessaris. 
 
Sisé.- Estudiar la possibilitat, en funció dels competències de l'Ajuntament, de donar facilitats per al lloguer 
entre particulars, tant per la part de la persona arrendatària com de l'arrendadora, per eixemple mitjançant la 
creació d'un Servei Municipal de Lloguer, per tal de facilitar l'accés a l'habitatge. 
 
Seté.- Desenvolupar una va reunir permanent cada trenta dies entre l'equip de govern de l'Ajuntament de 
Burjassot, els associacions i plataformes ciutadanes activistes pel dret de l'habitatge com la Plataforma 
d'Afectats pels Hipoteques i persones afectades per la problemàtica social descrita per a assegurar que el 
govern municipal és coneixedor dels demandes d'estos col·lectius i que estos son escoltats pels principals 
responsables de la corporació local. 
 
Vuité.- Oferir, dónes de l'Ajuntament de Burjassot, un suport ferm a la Plataforma d'Afectats pels Hipoteques 
en els deu punts que proposen al govern de la Generalitat per a fer efectiu el dret a un habitatge digne i atallar 
el problema dels desnonaments. 
 
Nové.- Informar adequadament per tots els canals del qual disposa l'Ajuntament de l'aprovació d'esta moció i 
dels acords descrits al teixit associatiu de Burjassot” 
 
Obert l torn d'intervencions es van produir les següents: 
 
Pel grup Totes, D. Adrian Juste intervé per a fer una esmena “in voce” a la seua moció, per a eliminar d'ella 
els apartats 4, 6 i 7 en els que es proposava al Ple: 
 

Quart.- Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció amb la finalitat de detectar, comprovar i registrar els 
immobles que és troben en situació de permanent desocupació, començant pels quals son 
propropietat d'entitats financeres i altres grans empreses. Esta taverna és pot fer a través del 
creuament de dades en disposició de l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o ben 
realitzant una inspecció física dónes de l'administració o mitjançant la llista d'impagaments de l'IBI. 
  
Sisé.- Exigir el pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI) als entitats bancàries i altres grans 
empreses que posseïsquen habitatges buits. En este sentit, obligar a estes entitats al canvi de nom 
dels immobles expropiats als famílies per motiu d'execució hipotecària, amb el corresponent recàrrec 
pel retard en el pagament. 
 
Seté.- Establir un recàrrec a l'Impost de Béns Immobles (IBI) als habitatges desocupats en mans 
d'entitats bancàries que porten en este estat durant mes de dos anys i és troben en condicions 
d'habitabilitat. És proposa un recàrrec del 25% sobre l'Impost de Béns Immobles (IBI). 
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A continuació explica que el seu grup ha estat treballant en tot el concernent al problema de la vivenda 
arreplegant una sèrie de mesures per a assegurar una vivenda diga. Però al fer esta moció, s'ha entropessat 
amb la legalitat a l'hora de redactar els acords, per això sol·licitaran tots els informes possibles per a 
assegurar la legalitat dels mateixos. Que encara que hi haja acords que són urgents, es retiren perquè es 
puguen estudiar i en un futur veure de quina forma pot ajustar-los a la legalitat. 
 
Pel grup C’s, Tatiana Sanchis manifesta que al retirar-se estos acords el seu grup canviarà el sentit del vot 
de comissió que va ser abstenció i ara votarà a favor. 
 
Pel grup PP, Sonia Casaus manifesta que el seu grup havia comentat amb altres companys sobre el tema 
de la il·legalitat d'estes propostes. Que ha cregut entendre que el grup municipal Totes ha demanat algun 
informe de legalitat, han contestat que llevant eixos punts ja seria legal tota la resta?, perquè si no és així, 
perquè no s'estudia de manera completa la moció per a no votar quelcom que després resulte que és il·legal? 
 
Pel grup Totes, D. Adrian Juste respon a la portaveu del PP, que s'han retirat els acords que s'ha 
comprovat que puga haver-hi algun problema amb la legalitat, en canvi en la resta d'acords no s'ha trobat res 
a puga anar en contra de la llei. 
 
Finalitzat el torn d'intervencions, se sotmet a votació l'esmena presentada pel portaveu del grup municipal 
Totes i per unanimitat S'ACORDA retirar de la moció els apartats 4t, 6t i 7m. 
 
Obert el torn d'intervencions sobre el fons de l'assumpte, es van produir les següents: 
 
Pel grup Totes, Adrian Juste exposa el contingut de la seua moció amb l'esmena anteriorment aprovada. 
 
Pel grup EUPV, José Alberto López manifesta que des del seu grup saluda esta moció i desitgen que esta 
vegada es complisquen els acords. Que amb anterioritat ja es va aprovar quelcom semblant a proposta 
d'EUPV i fins hi ha un document firmat amb l'equip de govern anterior per a portar avant un parc públic de 
pisos socials. Mentrestant la gent d'EUPV i els moviments socials, continuaran lluitant en el carrer. A més vol 
saludar els companys i companyes de la PAD, que hui estan ací presents, perquè han demostrat que sí es 
pot. 
 
Pel grup C’s, Tatiana Sanchis manifesta que encara que el seu grup votarà a favor, no li pareix molt 
coherent el que diu el punt 2 i és que les famílies afectades pel desallotjament de la seua vivenda formen part 
de les conversacions amb els bancs, quan potser l'equip de govern podria fer-ho en el seu lloc.  
 
Pel grup Compromís, Lluna Arias manifesta que el seu grup votarà a favor i esperen que es trobe alguna 
forma per a poder aplicar els tres punts que s'han retirat perquè són propostes realment interessants, 
bàsicament van orientats que aquells pisos que estiguen buits durant molt de temps se'ls puga incrementar 
d'alguna forma l'IBI, d'esta manera es fomentaria que els pisos que es tenen per a especular o els que estan 
en mans d'entitats bancàries, es posen en lloguer. Que d'altra banda, el fet que en la mesa de negociació 
participen les persones afectades per la hipoteca, és probablement d'allò més important que es diu en esta 
moció, perquè en la banca, els clients sempre han tingut una postura molt passiva i ser part activa, des del 
moment de negociar una hipoteca, quan practicaran un desallotjament o des de la firma d'una hipoteca en 
una notaria, és molt important. 
 
Pel grup PP, la senyora Sonia Casaus manifesta que al seu grup este tema li preocupa molt i li pareix molt 
important buscar solucions eficaces per a atallar el problema. De les solucions que es plantegen en esta 
moció, algunes els han paregut de dubtosa legalitat, però s'han retirat i altres els pareixen molt positives, però 
encara així consideren que s'hauria de continuar debatent esta moció i buscar solucions de manera conjunta. 
Que no tenen clar com es van a materialitzar algunes propostes, com per exemple la de garantir el 
subministrament d'aigua, llum i gas, consideren que es queda un poc curta i dubten de les solucions. 
 
Pel grup PSOE, D. Manuel Lozano manifesta que el seu grup protegirà esta moció. Hi ha coses en esta 
moció que ja s'estan fent per part d'este Ajuntament, perquè es porta treballant en això des de fa molts anys, i 



 
 
 
 
 

 
PLE NÚM. 2015000015 DE DATA 28 DE SETEMBRE DE 2015  PÁGINA 37  

encara que no és prou es volen fer més coses sumant les propostes de Totes. Existix des de 2013 un Servici 
Integral per a atendre els possibles casos de desdonament, però es vol desenvolupar. Tot té cabuda amb les 
propostes de Totes a través d'una nova “oficina municipal de vivenda, intermediació hipotecària i lloguer 
social” que està articulada en un document elaborat junt amb els servicis socials i que té la PAD en el seu 
poder, perquè es tracta d'un document que s'està fent de manera conjunta. Esta oficina pretén informar, 
assessorar i trobar solucions, mobilitzar les ajudes necessàries i gestionar la bossa municipal de vivendes de 
lloguer social. Per a nodrir esta bossa de vivendes, la qual cosa l'Alcalde està fent des de fa uns mesos, són 
dos accions: una consistix a realitzar una negociació directa amb els bancs, i evidentment no hi ha cap 
problema perquè participe la PAD i les famílies afectades. I l'altra acció, consistix a negociar amb l'Entitat 
d'Infraestructures de la Generalitat. Estes dos entitats tenen pisos buits que poden incorporar-se al parc de 
vivendes de lloguer social. Que a més s'ha proposat a la PAD, la creació del Consell Municipal pel Dret a la 
Vivenda, del que formaran part els representants de cada un dels grups municipals, els tècnics municipals, la 
PAD, associacions veïnals, Càritas i qualsevol altra entitat que vullga sumar-se. Este serà un òrgan gestor o 
coordinador de totes estes propostes. 
 
Finalitzat el torn d'intervencions, el Ple, per dèsset vots a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 2 C's , 2 EUPV i 1 
Totes), i quatre abstencions (4 PP), ACORDA aprovar en els seus propis termes la proposta anteriorment 
transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Governació de 23 de setembre de 2015. 
 
 
19. GOVERNACIÓ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER A LA 
TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS MUNICIPALS (EXPT. 000016/2015-01) 
 
Vista la proposta del Delegat de l'Àrea que a continuació es transcriu: 
 ”Lluna Àrias i Cortina, portaveu adjunta del grup Coalició Compromís, a l'Ajuntament de Burjassot, a 
l'empara de què disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Entitats 
Locals, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentari, presenta la següent  
  

MOCIÓ 
  
l'Ajuntament de Burjassot és una organització amb un numere molt elevat de personal i de diverses 
categories (funcionaris de carrera, interins, contractats en règim de dret laboral i personal eventual).  
 
Una elevada proporció del pressupost municipal anual està destinat a despeses de personal. En esta època 
de crisi econòmica i social , la ciutadania està especialment sensible i vol conéixer com son administrats els 
recursos públics, és a dir, els recursos que aporta la ciutadania a través dels diversos impostos, tant en 
eficiència com en eficàcia. 
 
És raonable que tant els càrrecs polítics com la població en general vulga i necessite estar informada de la 
gestió dels recursos humans municipals. 
 
Als darreres eleccions democràtiques celebrades al maig de 2015, s'ha produït no només un canvi de 
candidats dels forces polítiques respecte als ultimes convocatòries electorals, sinó que s'han introduït dos 
nous actors polítics en l'arc parlamentari de l'Ajuntament de Burjassot. 
 
No hi ha dubte que dónes de plantejaments ideològics diferenciats, cada opció política desitja millorar la 
gestió de l'Ajuntament de Burjassot, i per a això calç com a premissa prèvia el disposar de tota la informació 
possible de l'àrea que mes recursos destina el propi Ajuntament, com és la de personal. Prova d’això, és que 
a CEMEF ja s’han iniciat estes mateixes línies de treball cap a la transparència en la gestió dels recursos 
humans. 
 
És per eixes raons que considerem adequat, a l’inici de la legislatura, que els diversos grups polítics disposen 
d’informació clara i completa sobre el personal de l’Ajuntament, per poder conéixer l’estructura, número, 
classes, retribucions i processos de selecció del personal contractat per l’Ajuntament, i així poder, si és el cas, 
aportar idees de millora. 
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Per poder fer esta taverna d’estudi i aportació de propals, el Grup COMPROMÍS considera necessari que els 
grups polítics puguen disposar de la informació. Per tot l’exposat, proposem els següents 
 

ACORDS: 
  
Primer.- La creació d'una Comissió Extraordinària que permeta l’estudi i anàlisi dels qüestions relatives al 
personal municipal, i en concret demana la següent documentació: 
 

1) La RPT (Relació de Llocs de Treball) actual, on vinga descrita la identificació, codi del lloc de treball, 
denominació, forma de provisió, els requisits per desenvolupar-ho i retribució de cada lloc de treball 
de l’Ajuntament. 

2) La relació de persones contractades per l’Ajuntament a 30 de juny de 2015, per codis de lloc de 
treball segons la RPT, aportant així mateix el TC2 de 30 de juny amb la informació necessària que 
permeta la identificació i comparació entre la RPT i el TC2. 

3) La mateixa informació demanada al punt 2) però amb data 31 de desembre de 2015. 
4) En la relació de persones contractades actualment per l’Ajuntament (funcionaris de carrera, interins, 

contractats en règim de dret laboral i personal eventual) figurarà la data de començament i finalització 
(si és el cas) del contracte, tipus de contracte, categoria laboral i l’historial de contractes en cas de 
tindre contractes anteriors, i on tenen el seu lloc de treball actualment. 

5) Relació de persones intervals, a quets places vacants estan assignades i quan començaren el seu 
interinatge. 

6) Relació de persones en comissió de servei, amb la data d’inici i dels renovació si s’escau. 
7) Retribució bruta anual durant 2014 dels persones que estaven contractades a data de 31 de 

desembre de 2014, on figuren separadament el salari base i cadascun dels complements (de 
dónestu, específic, etc.) 

8) Els criteris de distribució dels complements salarials discrecionals aplicats els darrers anys a la 
plantilla, i els informes de cada Responsable que determinen l’aplicació dels complements en cada 
cas. 

9) Els plans de formació i els iniciatives per a motivar el personal desenvolupades durant el 2014, i quets 
persones participaren en ells. 

10) Si existeix contracte de serveis amb alguna empresa especialitzada en recursos humans que haja 
participat en el disseny, formació, motivació, cercles de qualitat, criteris de remuneració, avaluació, 
etc. Aportar el contracte si és el cas. 

11) Aportar els Auditories de Gestió de Recursos Humans realitzades als darrers 10 anys a l’Ajuntament 
de Burjassot, de manera que permeta a la Comissió tindre una idea global, sintètica i feta per una 
organització externa i independent.  

  
Segon.- Que la Comissió Extraordinària estiga formada per tots i cadascuna dels forces polítiques amb 
representació  en l'Ajuntament de Burjassot, a mes a mes de la Secretària i de la Interva véncer Municipal i la 
Tècnica de Recursos Humans. 
 
Tercer.- Que la Comissió Extraordinària puga sol·licitar la compareixença de tots aquelles persones que 
puguen fer aportacions rellevants per a l’objectiu final de la comissió, que no és un altre que conéixer i millorar 
la gestió dels recursos humans municipals. 
 
Quart.- Que, donat el seu volum de gestió, tots els conceptes mencionats seguixen aplicats així mateix a 
l’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot i és creu una Comissió Extraordinària formada per tots i 
cadascuna dels forces polítiques amb representació  en l'Ajuntament de Burjassot, a mes a mes de la 
Secretària i de la Interva véncer Municipal i la Tècnica de Recursos Humans” 
 
Obert el torn d'intervencions es van produir les següents: 
 
Pel grup PSOE, Manuel Lozano intervé per a fer una esmena “in voce” a esta moció, consistent en: 
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-Incorporar la Tècnic de Recursos Humans en la comissió a què es referix l'apartat Segon de la 
Moció. 
-I en l'apartat Quart, creant, no una sinó dos comissions. Una en l'Ajuntament. I una altra en l'Institut 
Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot. 

 
Sense intervencions, se sotmet a votació l'esmena presentada pel portaveu del grup municipal PSOE i per 
unanimitat S'ACORDA aprovar l'esmena en els termes exposats. 
 
Obert el torn d'intervencions es van produir les següents: 
 
Pel grup Compromís, Roc Senent explica breument el contingut de la moció que ha presentat el seu grup. 
 
Pel grup Totes, D. Adrian Juste manifesta que un dels grans pilars del programa de Totes és la qüestió de 
la transparència. Consideren que esta moció és prou completa, esperen que es faça efectiva i per descomptat 
votaran a favor. 
 
Pel grup C’s, Senyora Tatiana Sanchis manifesta que el seu grup votarà a favor d'esta moció i vol donar 
l'enhorabona a Compreels meus per presentar-la, perquè quan Ciutadans va sol·licitar informació sobre 
CEMEF, es va tirar el crit en el cel a pesar que també s'anava a demanar informació sobre l'Ajuntament i 
l'Institut. Ara s'alegren que se sol·licite tot això en esta moció. 
 
Pel grup Compreels meus, D. Roc Senent manifesta que en cap moment han estat en contra d'ensenyar 
tota la informació de CEMEF. Que el que estava fora de lloc va ser no era demanar la informació sinó la 
forma en què es va demanar. Les coses poden dir-se d'una altra manera, i és per això pel que van mostrar la 
seua reticència feia eixe tipus de llenguatge que creuen que ha d'eradicar-se d'este Ajuntament. 
 
Pel grup S, Tatiana Sanchis manifesta que només van traslladar la veu del poble a un escrit i es va quedar 
ací, no va haver-hi més transcendència. 
 
Pel grup Compromís, Roc Senent manifesta que això de la veu del poble és quelcom molt relatiu, però cal 
tindre un poc de cap i unes formes per a poder estar junts quatre anys. 
 
Finalitzat el torn d'intervencions, el Ple, per unanimitat, ACORDA aprovar en els seus propis termes la 
proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Governació de 23 
de setembre de 2015. 
 
 
20. GOVERNACIÓ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL TOTES AMB BURJASSOT PER A 
LA CONSTRUCCIÓ DEL "PORT MEDITERRANI" (EXPT. 000017/2015-01) 
 
Vista la proposta del Delegat de l'Àrea que a continuació es transcriu: 
 ” D. ADRIÁN JUSTE AGULLÓ, Portaveu del Grup Municipal de Totes amb Burjassot a l'Ajuntament de 
Burjassot, a l'empara de què disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
dels Entitats Locals, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentari, presenten al Plenari per al seu 
debat i aprovació si s’escau, la següent moció: 
 

 MOCIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ DE “PORT MEDITERRANI” 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
  

En plena crisi econòmica, social i política, amb una clara progressiva destrucció de l'ocupació, de la indústria i 
del comerç local, entre altres factors, com a conseqüència de l'activitat especulativa patida durant els últims 
anys, una promotora de Luxemburg anomenada Eurofund Investments Port Ademuz S.L., el 4 de juliol de 
2012 va anunciar que tènia la intenció d'invertir uns 712 milions d'euros per a desenvolupar el projecte Port 
Mediterrani en el terme municipal de Paterna, un gran centre comercial, o shopping resort com se li coneix, 
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d'una amplitud de 300.000 metres quadrats, i que inclou la construcció d'un llac artificial, maçoles d'esquí, 
jardins, tendes, zones d'oci entre altres cuses. 
 
Dónes de l'acord del 25 de gener del 2013 signat per la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació 
i la Conselleria d'Intraestuctures, Territori i Medi Ambient, el projecte Port Mediterrani va passar a ser declarat 
com a Actuació Territorial Estratègica (LLIGUE) en virtut de la Llei 1/2012, amb la qual cosa passava a ser 
competència de la Generalitat, a pesar que la gestió continuava en mans de l'Ajuntament de Paterna. En 
funció de la resolució adoptada el 29 de maig del 2014, se sotmetia a participació pública el projecte amb la 
intenció que els persones, entitats i/o col·lectius pogueren presentar consultes, opinions o al·legacions.  
 
Els critiques contra este projecte no han cessat i, per això, dónes del canvi de govern que existeix dónes dels 
passades eleccions locals, Port Mediterrani semblava haver-se paralitzat, doncs era una proposta inicialment 
recolzada pel govern del Partit Popular, qui gaudia de majoria absoluta en l'Ajuntament de Paterna, en el de 
València i en la Generalitat Valenciana. No obstant això, i malgrat el canvi de color en els institucions abans 
esmentades, Port Mediterrani contínua endavant. 
 
El País Valencià ha patit dónes d'anys l'impacte de diversos projectes urbanístics, com son el circuit de la 
Fórmula 1, la celebració de la Copa Amèrica o la construcció de Terra Mítica entre uns altres, així com 
inversions prometedors de desenvolupar ocupació municipal, com el conegut Parc Alban, que al costat de tot 
un seguit de mesures neoliberals producte de la globalització econòmica i l'espoli que ha significat la 
corrupció política i l'especulació urbanística, tots dos per desdesgràcia íntimament lligats, ha desembocat en 
una progressiva destrucció de l'ocupació, del comerç i la indústria local, passant d'un 10% d'atur l'any 2008, a 
un 23% l'any 2015. 
  
A partir de l'exposat anteriorment, dónes de diverses formacions polítiques i col·lectius, s'han elaborat multitud 
de critiques i al·legacions amb la intenció de paralitzar este projecte. Algunes dels critiques abocades son els 
següents: 
  
En primer lloc, a pesar que el centre comercial situarà al terme municipal de Paterna, els plànols constaten 
que, per la seua magnitut, afectarà també Godella, Burjassot i Manises. En el cas de Burjassot, als accessos 
del poble, alterant la normal circulació dels mateixos. No obstant això, no se'ns ha tingut en compte, ens 
consta que la majoria dels habitants del municipi no és conscient d'açò, i l'equip de govern no hi ha dit cap 
d'esta notícia, no sabem si per desconeixement o per voluntat pròpia. 
 
En segon lloc, si be la construcció del centre comercial compta amb l'aprovació de diversos informes tècnics, 
creiem que hi ha aspectes que no s'han tingut en compte, com el valor de la zona com a paratge natural, on, 
malgrat la saturació que ja te el lloc quant a abocadors, polígons industrials, urbanitzacions... sobreviu l'última 
gran zona metropolitana sense construir, que compta amb un bosc de pins, un barranc, camps, etc., i 
l'impacte que podria suposar per al medi ambient ens sembla massa alt, especialment davant la creació 
d'infraestructures tals com un llac artificial. 
 
En tercer lloc, ens consta que el centre va a gaudir d'una legislació adaptada, tal com és va plantejar en el 
fallit projecte d'Eurovegas, la qual cosa ens sembla un atac a la sobirania pròpia dels principals afectats per 
esta decisió. Açò podria implicar la violació d'ordenances municipals. 
 
En quart lloc, pensem que a la zona on situarà Port Mediterrani, que ja ha sigut objectiu de cadenes 
hoteleres, franquícies i grans superfícies, amb escàs èxit, no donarà l'esperat benefici que els promotors 
asseguren, com ara Heron City. Creiem que la col·locació de noves zones comercials d'este calibre no 
generarà riquesa, sinó que suposarà la destrucció de l'ocupació local i la saturació dels serveis municipals, tal 
com hi ha passat en altres ocasions. 
 
En cinqué lloc, existeix en la pròpia àrea de construcció un enclavament situat prop del cementeri de Paterna 
conegut com “El Mur d'Espanya” que vaig comptar un mur on van ser afusellats republicans durant la Guerra 
Civil Espanyola i que pensem que hauria de respectar-se. 
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Estes i altres critiques esmentades han sigut reivindicades i anomenades tant a la premsa com front a 
diferents administracions i institucions publiques dónes de diversos grups socials i polítics com a protesta i 
com a mostra dels possibles irregularitats que pot mostrar este projecte. 
 
Port Mediterrani és, per tant, dónes del nostre punt de vista, un clar exemple d'eixos projectes desmesurats 
amb els quals s'enriqueixen uns quants amb la requalificació del sòl, i amb els quals s'empobreix la majoria: 
especialment el petit comerç, els contribuents, i també el territori, el patrimoni col·lectiu. El nou Consell, que 
en el seu pacte programàtic apostava per una economia i un urbanisme sostenibles, i pel respecte al medi 
ambient, no pot seguir, en la nostra opinió, fomentant macroprojectes especulatius. Deu, al contrari, recolzar 
projectes d'escala mes pròxima, que regeneren el teixit productiu valencià, i que potencien el comerç urbà, el 
que beneficia a la majoria i contribueix realment a generar un creixement el mes sostenible possible. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Emprar els eets necessàries per a informar la ciutadania de Burjassot sobre el projecte Port 
Mediterrani, i de com la seua construcció afectaria el municipi de Burjassot i aledanys. 
 
Segon.- En nom de l'Ajuntament de Burjassot, recolzar els al·legacions i els esmenes que s'han realitzat 
dónes de diversos grups polítics en contra del projecte Port Mediterrani, especialment els al·legacions i 
esmenes presentades a l'Ajuntament de Paterna i a la Generalitat Valenciana per part d'aquestos grups. 
 
Tercer.- En nom de l'Ajuntament de Burjassot, exigir a Conselleria que és posicione front a la LLIGUE Port 
Mediterrani tenint en compte els perjudicis que suposa als principals municipis afectats, que son Paterna, 
Godella, Burjassot i Manises. 
  
Quart.- Informar el teixit associatiu de Burjassot del que és disposa en esta moció” 
 
Obert el torn d'intervencions es van produir les següents: 
 
Pel grup Totes, D. Adrian Juste procedix a exposar el contingut de la moció, però abans aclarix que el titule 
de la moció que apareix en l'orde del dia pot portar a confusió, perquè la seua moció no és “per a” sinó “en 
contra” de la construcció del Port Mediterrani. Al finalitzar aprofita per a invitar als presents a un acte 
d'informació que se celebrarà dissabte que ve dia 3, a Burjassot. 
 
Pel grup EUPV, D. José Alberto López manifesta que des del seu grup es confia en que açò es pare perquè 
este projecte destruirà el comerç de la comarca. El Port Mediterrani és una de les màximes expressions 
d'hipocresia de què es denominen patriotes que fomenten i donen la benvinguda a que els nostres pobles es 
convertisquen en colònies, que muiren. Per tant el seu grup es va a oposar que es faça esta monstruositat. 
 
Pel grup Compreels meus, D. Emili Altur manifesta que el seu grup també recolzarà esta moció perquè 
sempre ha manifestat el seu rebuig d'este projecte, perquè afecta tot el teixit comercial d'este municipi i 
Burjassot no ha sigut part ni en les conversacions ni en les al·legacions. Que, per això, demanen una posició 
activa contrària al projecte de construcció del Port Mediterrani. 
 
Pel grup PP, la senyora Sonia Casaus manifesta que es tracta d'un projecte de comerç i oci, pròxim a 
Heron City. D'una inversió de més de 800 milions d'euros i amb una previsió de més de 5.000 llocs de treball. 
Este projecte ja es va iniciar fa anys i té fins a 39 informes favorables al mateix. No obstant això, i per això de 
la transparència, si es diu que açò tindrà efectes negatius per a Burjassot, al seu grup li agradaria que des 
d'este Ajuntament es generara un informe sobre l'impacte que vaja a tindre i llavors es podrà valorar. Que 
pareix que l'actual alcalde de Paterna no està en contra d'este projecte i és cert que Compreels meus, tant a 
Paterna com en la Generalitat, està en contra. Però els responsables de les empreses que estan movent el 
projecte diuen haver parlat amb Ximo Puig i han dit públicament que abans de les eleccions aprovaven el 
projecte. Que en definitiva no hi ha cap informe negatiu i este informe hauria de començar per estudiar 
l'impacte que tindria a Burjassot. 
 



 
 
 
 
 

 
PLE NÚM. 2015000015 DE DATA 28 DE SETEMBRE DE 2015  PÁGINA 42  

Pel grup PSOE, D. Manuel Lozano manifesta que un projecte d'esta envergadura té els seus pros i els seus 
contres, però cal valorar millor encara per al poble i per això creuen que el millor és posicionar-se en contra 
d'un projecte com este. Que a Paterna s'ha proposat un referèndum perquè evidentment els llocs de treball i 
els diners que recaptaria l'ajuntament per les llicències, són coses que repercutixen favorablement en la 
ciutadania. Però sent de Burjassot, cal tindre clar que estem en una ciutat universitària i una ciutat comercial. 
Que és evident que cal protegir el xicotet comerç del municipi. Per este motiu i per altres, recolzaran la moció 
i rebutjar este projecte. Que cal veure el moment en què es fan les coses i quines són les necessitats, per 
exemple, la construcció del Parc Albán va suposar la creació de 600 llocs de treball, que llavors eren 
necessaris, i ara el que interessa és potenciar la Xicoteta i mitjana empresa. 
 
Pel grup EUPV, D. José Alberto López manifesta que òbviament si estes empreses tenen una legislació i 
avantatges especials, el comerç local no podrà competir amb ells, no cal ser economista per a donar-se 
compte. 
 
Pel grup Compreels meus, D. Emili Altur manifesta que el seu grup també voldria veure eixe informe però 
ni des de Paterna ni des de la Generalitat, en el seu moment, es va traslladar del mateix, quan Burjassot és 
un dels principals afectats. Quant als informes favorables, també els tenia la Copa Amèrica, la Formula 1 etc. i 
ací estan els “pufos” que ha deixat l'anterior govern del Partit Popular a la Comunitat Valenciana. Sobre les 
dades de previsió no cal dir res perquè quan es llig que vindran de Finlàndia a comprar a Paterna, ja està tot 
dita. 
 
Finalitzat el torn d'intervencions, el Ple, per quinze vots a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 2 EUPV i 1 Totes), i 
sis abstencions ( 4 PP i 2 C's), ACORDA aprovar en els seus propis termes la proposta anteriorment 
transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Governació de 23 de setembre de 2015. 
 
 
21. GOVERNACIÓ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR PER A LA 
DEFENSA DE l'ESTAT DE DRET I LA COHESIÓ D'ESPANYA (EXPT. 000018/2015-01) 
 
Vista la proposta del Delegat de l'Àrea que a continuació es transcriu: 
 ”EL GRUP MUNICIPAL POPULAR De l'AJUNTAMENT DE BURJASSOT, d'acord amb el que preveu el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, desitja elevar al Ple de 
l'Ajuntament la Moció següent: 
  

MOCIÓ PER A LA DEFENSA De l'ESTAT DE DRET I LA COHESIÓ D'ESPANYA 
  
Espanya és una gran Nació. Una Nació amb una història molt rica en aportacions de tot tipus a la història 
universal. Una Nació plena de singularitats, de pluralitats, forjada al llarg dels segles.  
 
Espanya és un Estat Democràtic, un Estat Social, un Estat de Dret. Dir hui Constitució és a dir Espanya i dir 
Espanya és a dir Constitució.  
 
Espanya és hui una gran nació perquè està integrada per un conjunt d'hòmens i dones lliures i iguals en drets 
i obligacions en qualsevol part del territori nacional.  
 
És una gran Nació perquè està a l'altura del seu temps, una nació moderna, desenvolupada, integrada a 
Europa i amb presència i lideratge en totes les organitzacions internacionals de rellevància.  
 
És una gran nació perquè respecta la pluralitat i singularitat dels territoris que la conformen i basa en eixe 
respecte i en eixa riquesa el fonament de la seua indissoluble unitat.  
   
És una gran Nació perquè ha sabut transformar vells enfrontaments en pautes de concòrdia i convivència.  
 
És una gran Nació perquè sap superar amb cohesió les dificultats econòmiques i socials. 
És una gran Nació perquè la societat espanyola fa de la solidaritat la seua major virtut.  
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És una gran Nació perquè és de tots els espanyols, visquen on visquen, i és de totes les tradicions i de totes 
les sensibilitats. 
 
En definitiva, declarem que els espanyols de qualsevol part del territori nacional tenim dret a continuar sent 
espanyols, lliures, iguals, amb obligacions i drets fonamentals garantits per la Constitució. 
  

Per tot això, el Grup Municipal Popular de Burjassot eleva al Ple de l'Ajuntament esta MOCIÓ PER A 
LA DEFENSA De l'ESTAT DE DRET I DE LA COHESIÓ D'ESPANYA e: 

 
Instem a tots els poders públics, administracions públiques i societat civil: 

 
Primer.- a posar en valor la cohesió i la unitat d'Espanya. 
 
Segon.- a respectar els drets i llibertats fonamentals de tots els ciutadans, i que estos es desenvolupen 
garantint la convivència i la concòrdia entre tots els espanyols. 
 
Tercer.- a posar en valor la fortalesa democràtica de les nostres institucions.  
 
Quart.- a la posada en valor i  defensa de la nostra sobirania nacional, que no és ni vulnerable ni 
fraccionable. 
 
Quint.- I instem a tots ells, a totes les Institucions i a la societat espanyola a la defensa i posada en valor del 
nostre Estat de Dret, dels nostres principis i valors constitucionals, del nostre sistema de llibertats” 
 
Obert el torn d'intervencions es van produir les següents: 
 
Pel grup PP, la senyora Sonia Casaus explica breument el contingut de la seua moció. 
 
Pel grup Totes, D. Adrian Juste manifesta que el seu grup ha observat que esta moció té dos parts. En una 
d'elles està el respecte als drets i llibertats bàsiques. I en l'altra part posa un concepte ideològic de cohesió i 
d'unitat però sense matisar molt bé que es referix. La cohesió i la unitat d'una societat i d'un estat no sols és 
una qüestió de territori sinó també cultural i social. Que en eixe sentit respecten un pilar bàsic que és la 
democràcia directa, és a dir la voluntat de la gent per a decidir tot el que li afecta sense cap imposició. En 
esta moció tampoc es parla de que idea d'estat es referix quan parla d'unió o cohesió i per això pareix més 
una declaració ideològica que pràctica, per això no poden compartir-la. Per a finalitzar vol recalcar que amb 
quatre anys del govern del Partit Popular, Espanya no pareix més cohesionada i més unida. 
 
Pel grup EUPV, D. José Alberto López manifesta que el seu grup està cansat de que es reivindique una 
Constitució que quan interessa és paper mullat. On està el nostre dret a una vivenda digna, a un treball, a la 
igualtat davant de la llei? La gent està farta de que s'agiten banderes perquè els treballadors es barallen, 
quan en realitat això només interessa als patriotes com a Gas Natural, Repsol, Merkel.., que abaixen els 
salaris i les condicions de vida, que ens tiren de les nostres cases, de la universitat, que retallen en sanitat i 
educació, que abandonen als nostres majors. Que no compten amb nosaltres per a fer-los el joc. Nosaltres 
continuarem construint una verdadera pàtria de gent treballadora, on no s'obligue a ningú a formar part i que 
tampoc se li excloga, oberta, tolerant, on tots i totes puguen decidir sobre la nostra economia i on prime el bé 
comú i no el privat. Eixa pàtria comença en els centres de treball, en el carrer junt amb els moviments socials, 
a casa, amb un procés constituent, perquè sense pa, treball i casa no hi ha democràcia i no hi ha llibertat. 
 
Pel grup Compreels meus, D. Emili Altur manifesta que el seu grup emmarca esta moció en eixes que en 
la vida dels partit polítics s'han de presentar perquè en un moment determinat s'ha de fer un al·legat, com ha 
passat en este moment amb les eleccions catalanes o les presents eleccions generals, però no perquè siga 
una moció que un partit puga defendre. Que efectivament esta moció té dos parts, una que parla de l'estat de 
dret i l'altra de la cohesió d'Espanya. Que resulta curiós haver de sentir eixa defensa a ultrança de l'estat de 
dret per part del Partit Popular, quan de tots els partits polítics és el que més vots abstencionistes o contraris 
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a la votació de la Constitució Espanyola ha efectuat. Que llevat que siga per eixa idiosincràsia de ser una 
moció de partit, haver de llegir en la moció que Espanya en una gran nació perquè ha sabut transformar vells 
enfrontaments en pautes de concòrdia i convivència, cal afegir que això no serà gràcies al Partit Popular, 
perquè durant el seu mandat és quan s'han produït més diferències i clavills. Que haver de llegir que Espanya 
és una gran nació perquè sap superar amb cohesió les dificultats econòmiques i socials, quan el seu govern 
ha destruït la classe mitjana i ha aconseguit que la distància entre rics i pobres siga més gran. Que haver de 
llegir que Espanya és una gran nació perquè la societat espanyola fa de la solidaritat la seua major virtut quan 
el poble valencià és el pitjor finançat de tot l'estat espanyol i l'única comunitat autònoma que, sent deficitària 
com és, encara siga la que més aportació al superàvit de l'estat. Que veure que tot açò es presenta en una 
moció fa pensar que només és per a fomentar enfrontaments entre les persones. 
 
Pel grup PP, la senyora Sonia Casaus manifesta que accepta les opinions de tots els grups però les 
propostes d'esta moció res tenen a veure amb les desigualtats de què ha parlat el portaveu de Compreels 
meus. 
 
Pel grup PSOE, D. Manuel Lozano manifesta que com ha dit el company de Compreels meus, esta és una 
moció purament ideològica. Que li pareix molt bé que sent el Partit Popular un partit de dretes tinga eixa 
ideologia tan supernacionalista. Però venint d'ells pareix una broma pesada que diguen que Espanya és hui 
una gran nació perquè està integrada per un conjunt d'hòmens i dones lliures i iguals en drets i obligacions en 
qualsevol part del territori nacional, quan fa una reforma laboral que borinot a la dona treballadora, bloqueja la 
targeta sanitària als parats de llarga duració, buida les prestacions socials, incomplix la llei de dependència, 
puja l'IVA i l'IRPF i damunt parla de cohesió i de que s'ha superat de forma solidària les dificultats 
econòmiques, qui les ha superat?, només la gent rica. Sent respectuós amb qualsevol ideologia no es pot 
entendre que es faça una cosa i que es diga després la contrària. Espanya és una gran nació, però no gràcies 
al Partit Popular que l'ha convertit en la rialla de la resta de països i en sinònim de màfia i corrupció, per tant, 
el seu grup no protegirà esta moció. 
 
Finalitzat el torn d'intervencions, el Ple per quinze vots a favor (8 PSOE, 4 Compormís, 2 EUPV i 1 Totes) i sis 
vots en contra (4 PP i 2 C's), ACORDA, aprovar el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de 
Governació de 23 de setembre de 2015 i per tant rebutjar la moció del grup municipal del Partit Popular 
anteriorment transcrita. 
 
 
22. GOVERNACIÓ. MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE TOTES AMB 
BURJASSOT, EUPV, COALICIÓ COMPROMÍS, CIUDADANOS I PSPV-PSOE SOBRE LA LLEI DE 
SEGURETAT CIUTADANA (EXPT. 000021/2015-01) 
 
Vista la proposta del Delegat de l'Àrea que a continuació es transcriu: 
 ”ADRIÁN JUSTE AGULLÓ, portaveu del grup Totes amb Burjassot; JOSÉ ALBERTO LÓPEZ CAMARILLES, 
portaveu del grup EUPV; EMILI ALTUR I MENA, portaveu del grup Coalició Compromís; TATIANA SANCHIS 
ROMEU, portaveu del grup Ciutadans; i MANUEL LOZANO REENGRAPE, portaveu del grup PSPV-PSOE, a  
l'empara de què disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Entitats 
Locals, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentari, presenta la següent moció:  
 

MOCIÓ CONJUNTA SOBRE LA LLEI DE SEGURETAT CIUTADANA 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Tenint en compte que l'entrada en vigor de la Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana el passat dia 1 de juliol, 
que vaig comptar normes sobre els quals s'ha pronunciat en contra la pràctica totalitat dels partits polítics, 
sindicats, magistrats, advocats i nombroses organitzacions socials. 
 
Vint-i-tresos anys després de l'aprovació de la Llei de Seguretat Ciutadana 1/92 (una llei polèmica que a mes 
va ser revocat parcialment pel Tribunal Constitucional), el Govern del Partit Popular contínua recolzant 
pràcticament en solitari una regressiva reforma quants als drets civils i llibertats ciutadans, i que substitueix a 
la llei de 1992, aprofitant la majoria absoluta de la qual gaudeix. 
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Tenint en compte que és tracta d'un text redactat en paral·lel a la Llei de reforma del Codi Penal, també de 
marcat caràcter restrictiu en drets, i que veu a eliminar la majoria dels infraccions penals tipificades com a 
mancades, que amb la nova Llei de Seguretat Ciutadana passen a considerar-se infraccions administratives 
de caràcter molt greu, greu o lleu. 
 
Tenint en compte que el trasllat d’algunes faltes a l’àmbit administratiu sancionador restringix drets en un 
triple sentit: debilita el principi de Separació de Poders, en tant que atorga a l’Executiu una capacitat 
d’intervenció directa sobre l’exercici de drets fonamentals; limita la tutela judicial efectiva en tant que per a 
recórrer els sancions és necessari el pagament dels taxes judicials de la via contenciós-administrativa; i 
imposa unixes sancions mes severes que els que s’impondrien en  relació amb el Codi Penal, que en el cas 
dels infraccions molt greus podrien arribar als 600.000 €. 
 
Atés que s'habilita, per tant, un procediment administratiu que limita considerablement drets democràtics 
bàsics com la llibertat d'expressió i de manifestació que arreplega la Constitució com a drets fonamentals i 
que, a mes, també és troben protegits per Tractats Internacionals signats pel Govern Espanyol com la 
Delcaració Universal dels Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics o el Conveni Europeu 
de Drets Humans, a mes de per nombroses sentències del Tribunal EuropeU de Drets Humans.  
 
Donada la plena vigència dels drets fonamentals de llibertat d'expressió, va reunir i manifestació, el dret de 
comunicar i rebre lliurement informació, el dret a la tutela judicial efectiva, el dret als garanties processals, els 
drets de llibertat sindical i de vaga, el dret a la intimitat i el dret a la pluralitat política i ideològica, amb 
prohibició expressa de tota actuació administrativa discrecional, arbitrària o discriminatòria, i rebutjant els 
intents de qualsevol govern de restringir injustificadament l'abast d'estos drets i llibertats fonamentals per mitjà 
d'iniciatives legislatives. 
 
Atés que els normes administratives sancionadors que tenen com a finalitat la protecció de la seguretat 
ciutadana no s'han d'emprar per a restringir de forma arbitrària i injustificada l'exercici de drets fonamentals 
vinculats a la participació política de la ciutadania. 
 
Atés que la democràcia és expressió i la seguretat ciutadana protecció de llibertats publiques, i no una 
restricció dels mateixes. El delicte és combat de forma integral, amb educació, amb la promoció d'una vida 
digna, amb l'eliminació dels desigualtats socials, amb bassos polítiques de reinserció i amb unixes institucions 
que treballen en la preva véncer, no en el càstig. 
 
Atés que esta Llei, regula conductes que ja tipificava el codi penal, i crega un nou estat policial, controlador i 
limitador de llibertats publiques, és inadmissible en un entorn democràtic, i per això rep el nom de “Llei 
Mordassa”. 
  

Per tot l'exposat, els grups municipals Totes amb Burjassot, EUPV, Coalició Compromís, Ciutadans i 
PSPV-PSOE,  insten al Plenari de l'Ajuntament de Burjassot al fet que eleven i aproven els següents 
acords ACORDS: 
 

Primer.- Exigir al Govern d'Espanya la retirada immediata de la Llei de Seguretat Ciutadana.  
 
Segon.- Mostrar nostra mes rotunda oposició a la Llei de Seguretat Ciutadana, que te com a finalitat restringir 
de manera arbitrària el dret de manifestació pacífica dels reivindicacions dels ciutadans, posa en risc l'exercici 
dels drets i llibertats fonamentals, vulnera els principis de proporcionalitat i seguretat jurídica i envaeix 
clarament de competències pròpies de la Generalitat Valenciana i dels Entitats Locals.  
 
Tercer.- Mostrar el compromís d'este consistori en el compliment dels funcions de vetlar per la seguretat 
pública, sempre de forma coordinada amb els autoritats competents. 
 
Quart.- Donar trasllat d'este acord als Portaveus de tots els grups parlamentaris del Congrés i del Senat, als 
Portaveus de tots els grups parlamentaris dels Corts i al Ministeri de l'Interior.  
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Quint.- Donar compte de la present moció en el pròxim butlletí municipal, així com en qualsevol dels mitjans 
de comunicació públics” 
 
Obert el torn d'intervencions es van produir les següents: 
 
Pel grup Totes, D. Adrian Juste manifesta que des del seu grup ha realitzat en els últims mesos un poc de 
promoció per a donar a conéixer la Llei de Seguretat Ciutadana, que ha entrat en vigor fa poc, i també, 
diversos grups municipals, socials i col·lectius han estat treballant per a fer visible el que significa la seua 
aprovació. Per al seu grup és quelcom molt important perquè s'estan violant drets fonamentals. Que s'han 
oferit que esta moció poguera estar subscrita pels diferents grups polítics municipals, menys, clar està pel 
Partit Popular, perquè este Ajuntament es posicionara clarament en contra d'esta llei. Que quan l'única 
resposta que té un govern davant de les mobilitzacions i la ruptura de la pau social i a les desigualtats socials, 
després d'anys de reivindicacions, de lluites en els carrers, de tortures per part de la policia, de tancaments a 
la presó per qüestions polítiques, és fer una llei per a dificultar el dret que té qualsevol estat democràtic per a 
protestar, llavors no se sap que tipus de govern és ni en que tipus d'estat s'està vivint. Per tot açò tots els 
partits polítics s'han mostrat en contra d'esta llei i inclús el PSOE l'ha traslladat al Tribunal Suprem, perquè ni 
totes les propostes, lluites i reivindicacions han bastat per a dir-li al Partit Popular que esta llei no té ni peus ni 
cap i per tot això demanen en esta moció la retirada de la mateixa. 
 
Pel grup EUPV, D. José Alberto López manifesta que esta llei és el major atac a la constitució del 78 que 
tan alegrement reivindica, quan li convé, el Partit Popular. És la legitimació de la repressió sobre la protesta, 
la persecució política. Davant de lleis injustes, el nostre deure és la desobediència. 
 
Pel grup S, Senyora Tatiana Sanchis manifesta que el seu grup no justifica delictes però tampoc estan a 
favor de la llei. 
 
Pel grup Totes, D. Adrian Juste manifesta que el seu grup no està justificant delictes, la qual cosa diu és 
que una qüestió que és un delicte, s'ha fet més greu amb la llei a l'hora de sancionar-ho. 
 
Pel grup Compreels meus, D.D.Emili Altur manifesta que el seu grup també recolzarà la moció i consideren 
que la política s'ha d'entendre des del diàleg i no des de la repressió i l'enduriment de les lleis sancionadores. 
Que no se sap perquè quan un govern ha de fer una llei de seguretat interior ha de restringir els drets que tant 
han costat guanyar a la població.  
 
Pel grup PP, la senyora Sonia Casaus manifesta que esta llei porta aprovada des del dia 1 de juny i li 
agradaria que es diguera ací sí que ha passat quelcom des de llavors. Que abans que existira esta “llei 
mordassa”, com la criden, sí que han ocorregut coses ací a Burjassot: com que haguera una llista de 
ciutadans que tenien prohibida l'entrada a un ple públic per manifestar-se en contra de les idees que 
s'estaven exposant; o que la ciutadania haguera de pagar advocats, a través d'este Ajuntament, per a 
sancionar unes persones, que  segons l'alcalde que hi havia en eixe moment, li havien fet sentir violentat o 
agredit amb els seus improperis en facebook, encara que un jutge no li va donar la raó. Que personalment i 
sense que existira eixa llei, s'ha sentit emmordassada en molts moments com quan es va obligar al seu grup 
a retirar una taula informativa perquè no s'havia demanat permís. Que creu que les sancions estan 
justificades. Que quant a la normativa, no hi ha res de nou a part del que establix la llei anterior. Que s'han 
interpretat erròniament moltes de les coses que es diuen en la llei. Que vol recordar al portaveu d'EUPV, que 
el seu grup va portar en 2014, en el seu programa electoral, l'exigència que la Unió Europea perseguira els 
anticomunistes. Que a Totes, que es compara amb Podem, dir-li que han publicat en les seues xarxes socials 
els seus vots en contra d'una moció de condemna de la repressió chavista en l'eurocambra i van votar també 
al març en contra d'una altra condemna que incloïa el rebuig a l'assassinat d'un xiquet en mans d'un policia 
chavista. 
 
Pel grup Totes, D. Adrian Juste manifesta que el que ocorre temps arrere en este Ajuntament no té res a 
veure amb el tema de la Llei de Seguretat de què ara s'està parlant. Que sí que han ocorregut coses des de 
l'aprovació d'esta llei, com a multes sobre opinions en moviments socials i augment de les persecucions, 
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encara que inclús no hi haja dades oficials. En esta llei augmenten les conductes sancionables i l'import de la 
sanció, a més possibilita que les autoritats tinguen un paper més rellevant en els juís. Es prohibix fotografiar o 
gravar determinades actuacions de la policia, quan és l'única ferramenta per a poder defendre's quan 
l'autoritat ha actuat amb violència i de forma injustificada. Sobre les qüestions que s'han comentat de Podem, 
vol fer constar que Totes pertany a una plataforma unitària i Podem és un dels agents polítics que li dóna 
suport, per tant no pot respondre, però caldrà veure que és el que ha succeït i perquè s'ha fet. Que el seu 
grup creu que és qüestió de temps que el Tribunal Constitucional la tire per a arrere. 
 
Pel grup EUPV, D. José Alberto López manifesta que el contradictori és que es recolze a la PAD mentres 
que es recolza esta llei, que el que fa és condemnar a indignats, afectats per les hipoteques que protestaran 
davant d'un banc. Que considerar el terme anticomunista com a eufemisme de nazi, no és el mateix, perquè 
una cosa és perseguir assassins i una altra perseguir afectats per hipoteques. Sí per exemple es convoca una 
manifestació pacífica i les forces de seguretat la rebenta, perquè se sap que açò està ocorrent perquè abans 
es podia gravar i ara no perquè és un delicte. Que en estos casos, el criminal no és el policia, sinó qui ha 
convocat la manifestació, inclús si s'ha fet per mitjà de les xarxes socials, per tant que no s'ha de jugar amb 
estes coses i menys a Burjassot. 
 
Pel grup Compreels meus, D. Emili Altur manifesta que no sap si s'agreugen o no les sancions respecte a 
l'anterior llei però a Compreels meus tampoc li agradava l'anterior llei. Que segons la divisió de poders qui 
sanciona i té el monopoli sancionador de l'estat són els jutges i no l'administració, però ara amb estes lleis se 
sostrauen facultats els jutges i se li donen a l'administració de l'estat, per això el seu grup no pot recolzar eixa 
llei. Que, per al·lusions, quant als fets succeïts en el passat, no sap si era per motius d'improperis feia 
l'anterior alcalde, però el que sí que sap és que en facebook es posava el seu domicili, la matrícula del seu 
cotxe i on estava aparcat. A més en este mateix saló de plens, fent un homenatge a Vicent Andrés Estellés, 
un grup d'incontrolats, des del fons d'esta sala van agredir gent que hi havia ací, entre ella a una alta autoritat 
de la Generalitat que va haver de protegir a l'alcalde perquè no rebera cap colp. Que per això li encanta 
pensar que eixa gent que va intervindre en eixe acte, no vinga més als plens. 
 
Pel grup PP, la senyora Sonia Casaus manifesta que el portaveu de l'EUPV pot definir com vullga el que 
són anticomunistes, però el que significa és contrari al comunisme, ni més ni menys. Que no és cert que 
fotografiar la policia estiga prohibit i que es vaja a multar per això, açò s'ha malinterpretat. Que en este tema, 
el matís està en que eixes fotografies es publiquen i se'ls done un ús amb afany intimidatori. Una altra cosa 
que no és certa és que la resistència pacífica i les assentades estiguen prohibides ni que es vaja a sancionar 
per això. Que el que cal fer és interpretar bé les coses. 
 
Pel grup PSOE, D. Manuel Lozano manifesta que esta llei està feta exprofés per a desincentivar el dret 
d'expressió i manifestació, ho sap tot el món, la qual cosa passa és que cada un justifica com pot les seues 
postures partidistes. Que el govern quan parla d'esta llei, s'excusa en què la ciutadania vol més seguretat 
ciutadana i açò no és cert, la motivació és una altra. Espanya en un dels països d'Europa amb menys taxa de 
delinqüència. De les 22.000 manifestacions que va haver-hi en el 2012, només va haver-hi incidents, segons 
dades de la policia, en un 0’64%. Que segons l'enquesta del CIS, la seguretat està en el desé lloc, només un 
2’7% dels ciutadans espanyols té preocupació per la seguretat ciutadana. Tot apunta que no cal una nova llei 
de seguretat ciutadana i menys tan restrictiva com esta. Per això, el seu grup recolzarà esta moció. 
 
L'Alcalde vol fer constar que este equip de govern defendrà a qualsevol regidor que s'assenta agredit o 
pressionat en l'exercici del seu càrrec i assumirà, per descomptat, el cost econòmic que supose la seua 
defensa judicial. Per un altre costat no entén perquè la portaveu del Partit Popular s'ha sentit emmordassada 
per exigir-li el compliment de les ordenances municipals igual que es fa amb tot el veïnat de Burjassot. Que la 
regidora ha de saber que els partits polítics estan sotmesos a la mateixa legislació que tots els veïns i veïnes 
d'este municipi. 
 
Finalitzat el torn d'intervencions, el Ple, per dèsset vots a favor (8 PSOE i 4 Compromís, 2 C's, 2 EUPV i 1 
Totes), i quatre vots en contra (4 PP), ACORDA aprovar en els seus propis termes la proposta anteriorment 
transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Governació de 23 de setembre de 2015. 
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Nota del Secretari: Havent-se tractat 22 dels 36 punts que formen l'orde del dia i sent les 00:00 hores, 
l'Alcalde va donar per finalitzada la sessió en aplicació del principi d'unitat d'acte que regix en la celebració de 
totes les sessions, segons el qual, les sessions han d'acabar el mateix dia del seu començament (article 87 
del ROF). 
 
A continuació, l'Alcalde, va convocar tots els regidors a celebrar una sessió extraordinària i urgent per a 
tractar la resta d'assumptes excepte els corresponents a despatx extraordinari i Precs i preguntes Esta nova 
sessió donaria començament després d'una breu interrupció d'uns minuts. 
 
Vist i plau L'ALCALDE,       EL SECRETARI 
 
 
 
El secretari 
        V. i pl. 

L'alcalde 
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