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Plaça del Castell, 1
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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE 26 DE GENER DE 2017

Núm. de sessió: 1

Lloc: sala de plens

Tipus: ordinària

Convocatòria: primera

Hora d’inici: 19.00 h

Hora d’acabament: 20.50 h

ASSISTENTS

Alcalde per delegació: VICENTE PÉREZ COSTA
Regidors:
JUAN JOSÉ CARRIÓN RUBIO
NÉMESIS CARONA GÓMEZ
VÍCTOR XERCAVINS I GARCIA
LAURA ASENSIO TORMOS
FRANCESC ALCAINA I COSTA
DAVID MORENO BLANCO
MARIO JORDÁ VIDAL
JOSÉ M. AZNAR MONFERRER
MANUEL MORENO COMES
JAVIER MARÍ VENTURA
Secretari accidental: JOSÉ MANUEL CIVERA BAIXAULI
Interventor: GONZALO GIL GÓMEZ
Absents: CRISTINA CIVERA I BALAGUER i ARACELI MARTÍN BLASCO, que
justifiquen la no assistència per baixa maternal i malaltia, respectivament, i
VICENTA LLÁCER SIMÓN, que justifica la no assistència per malaltia d’un familiar.

ORDRE DEL DIA
1. Proposta d'aprovació de les actes de les sessions anteriors.
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2. Proposta d'aprovació de la moció presentada per EU sobre la modificació
de la Llei electoral valenciana.
3. Proposta d'aprovació del I Pla d'igualtat de Museros.
4. Proposta de modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per
prestació de Serveis a l'Escola Infantil de Primer Cicle Municipal.
5. Dació de comptes.
6. Decrets d'alcaldia.
7. Presa de raó de la renúncia de la regidora Vicenta Llácer pertanyent al
Grup Popular de Museros.
8. Precs i preguntes.

1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ANTERIORS
L’alcalde informa sobre les actes de les sessions ordinària de 24 de novembre
i extraordinària de 22 de desembre de 2016, les còpies de les quals han estat
reparties prèviament a tots els regidors.

Vistes aqueixes, s'aproven per unanimitat.

2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER EU
SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI ELECTORAL VALENCIANA
L’alcalde cedeix la paraula al regidor d'EU, David Moreno que presenta, al
Ple, la moció següent, la còpia de la qual ha sigut repartida prèviament a tots
els regidors, perquè siga debatuda.

MOCIÓ

La barrera electoral és la quantitat mínima de vots que necessita una llista
electoral per tenir dret al fet que se li aplique la fórmula electoral i participar
així en el repartiment d'escons. Aquesta barrera varia en funció del procés
electoral, i de d'una comunitat autònoma a una altra. D'aquesta manera,
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mentre en les eleccions al Parlament de Catalunya, al Parlament de la Junta
d’Andalusia i a les eleccions al Congrés dels diputats és necessari un 3%, a
les Corts Valencianes el límit és del 5%.
L'article 23.2 de l'Estatut 'Autonomia diu “Per ser proclamats electes i obtenir
escó, els candidats de qualsevol circumscripció hauran de gaudir de la
condició política de valencians i hauran d'haver estat presentats per partits,
federacions, coalicions o agrupacions d'electors que obtinguen el nombre de
vots exigit per la Llei electoral valenciana”. I l'article 12 de la Llei electoral
valenciana diu que l'atribució d'escons a les Corts Valencianes es realitza
obligatòriament amb aquelles candidatures que han obtingut almenys el 5%
dels vots emesos al País Valencià.

Aquesta barrera del 5% ha suposat que en diferents moments milers de
votants es quedaren sense veu a les Corts perquè aquesta barrera afavoreix,
sobretot, dels partits majoritaris. Quan una candidatura suma més de 100.000
vots la situació és molt injusta perquè de tenir tres o quatre escons es queden
en zero per unes centenes. El 1999, tant Unió Valenciana com el Bloc es van
quedar fora de les Corts amb el 4,76% i el 4,60% dels vots, respectivament.
Quatre anys més tar, el Bloc es va tornar a quedar fora amb el 4,77% i en les
últimes eleccions va ser EU en quedar-nos en el 4,38%.

En la reforma de 2006, EUPV va aconseguir que s'eliminara de l'Estatut. Ara,
l'Estatut remet a la Llei electoral valenciana, més fàcil de modificar, i que el PP
i PSPV han mantingut aquesta barrera el 5% durant tot aquest temps. EU va
presentar una esmena a la totalitat a la proposta de Llei electoral valenciana
en la qual es proposava eliminar la barrera del 5% i que el límit el marcara la
Llei de Hont. En aquesta, també proposaven que en lloc que la proporció
entre homes i dones fóra de 60-40%, aquesta fóra del 50%, a més d'establir
l'alternança els dos sexes per assegurar la presència paritària no solament en
les candidatures, sinó, també després, entre els diputats que siguen elegits.
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El PSPV, Compromís, Ciutadans i Podemos es disposen en les Corts a
canviar la llei per baixar la barrera al 3%, però de moment encara no ho han
fet.

Per això, i tot tenint en compte els punts anteriors, el Grup d'Esquerra Unida
de l'Ajuntament de Museros proposa, al Ple, els acords següents:
1. Que es modifique la Llei electoral valenciana i es rebaixe la barrera del 5%
al 3% en cadascuna de les circumscripcions i s’equipare al que marca la
LOREG.
2. Que la modificació incloga, també, l'obligació de fer candidatures paritàries i
cremallera al 50%.
3. Donar trasllat 'aquest acord a tots els grups parlamentaris de les Corts
Valencianes.

Després de les intervencions els grups polítics, s'estima la moció per 3 vots a
favor el PSOE, 3 vots a favor de Compromís, 1 vot a favor de PGM, 1 vot a
favor d'EU, 2 abstencions el PP i 1 abstenció de C’s.

3. PROPOSTA 'APROVACIÓ EL I PLA 'IGUALTAT de MUSEROS

L'alcalde presenta, al Ple, la proposta següent perquè siga debatuda, i la
còpia de la qual ha sigut prèviament repartida a tots els regidors:
Per resolució d’alcaldia, de 18 de juliol de 2016, es va acordar l'adjudicació a
l'empresa Equality Momentum, SL, de la redacció d'un pla municipal d'igualtat
d'oportunitats.

L'elaboració d'aquest pla s'ha portat a terme amb el finançament de l'Excma.
Diputació Provincial de València, que sobre aquest tema va concedir una
subvenció de 726 €. El Pla té com a objectiu la implantació de mesures per al
compliment del principi d'igualtat entre dones i homes, d’acord amb el que
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disposa la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes.

El primer pas per incorporar de manera eficaç la perspectiva de gènere en la
gestió dels recursos humans ha sigut la realització d'un diagnòstic que pose
de relleu les condicions en què realitzen les seues tasques les persones que
integren la plantilla municipal, en treballar amb dades desagregades per sexe,
i extraure conclusions sobre l'estat de la qüestió. En una segona fase, es
proposen les mesures que s’adoptaran en el període 2017-2020 per donar
compliment al principi d'igualtat de gènere.

En aquest procés, ha participat personal tècnic i polític dels municipis i de la
Mancomunitat, que han constituït un grup de treball, i amb l'assessorament
tècnic de la consultora experta en la matèria.

Per tot això, el Ple de la corporació acorda, per unanimitat, el següent:
Primer. Aprovar el I Pla d'igualtat de l'Ajuntament de Museros, quant al
període 2017-2020.
Segon. Traslladar el contingut del Pla d'igualtat a la representació sindical de
l'Ajuntament de Museros.
Tercer. Donar la difusió pública del contingut el Pla d'igualtat mitjançant el
portal de transparència de l'Ajuntament de Museros, sense perjudici de la
seua publicitat en altres mitjans públics i xarxes socials.

4. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DE
SERVEIS A L'ESCOLA INFANTIL DE PRIMER CICLE MUNICIPAL

L'alcalde presenta, al Ple, la proposta següent perquè siga debatuda, i la
còpia de la qual ha sigut prèviament repartida a tots els regidors:
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En ser voluntat d'aquesta regidoria modificar l'ordenança reguladora del preu
públic per la prestació de serveis a l’Escola Infantil de Primer Cicle Municipal
per introduir noves bonificacions que permeten reduir la quota que abonen
tant les famílies nombroses com aquelles amb dues o més fills matriculats al
mateix temps, ordene que s'inicien els tràmits per modificar l'ordenança.

Vist l'informe de l'interventor i el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda,
el Ple de la corporació, per unanimitat, acorda el següent:
Primer. Acordar inicialment la modificació de l'article 5 de l'Ordenança
reguladora el preu públic per prestació de serveis a la Escola Infantil de
Primer Cicle Municipal, amb el text següent:
Article. 5. BONIFICACIONS
a) Bonificació per escolarització pel mes de juliol: el bo de Conselleria resulta
de l'aplicació per als mesos de setembre a juny, l'Ajuntament de Museros
bonificarà les famílies beneficiàries el bo Conselleria que mantinguen els seus
fills escolaritzats a l’ Escola Infantil de Primer Cicle Municipal durant el mes de
juliol amb un import igual al que percebien en concepte de bo Conselleria.
b) Bonificació per renda: els pares o tutors empadronats a Museros que
acrediten, sempre que autoritzen l'Ajuntament de Museros a consultar les
seues dades en l’AEAT, uns ingressos anuals inferiors a 25.000 € tindran dret
a la bonificació següent:
• Pares o tutors d'alumnes d'1 a 2 anys: 41 €/mes per als mesos de setembre
a juliol.
• Pares o tutors d'alumnes de 2 a 3 anys: 28 €/mes per als mesos de
setembre a juliol.
c) Les famílies nombroses gaudiran d'una bonificació sobre el preu de
l'ensenyament:
• Si es tracta de famílies nombroses de caràcter ordinari amb ingressos
anuals inferiors a 50.000,00 € bruts, un 20% de bonificació.
• Si es tracta de famílies nombroses de caràcter especial amb ingressos
anuals inferiors a 60.000,00 € bruts, un 30% de bonificació.
d) Si una família tinguera més d'un fill matriculat a l’Escola Infantil de Primer
Cicle Municipal tindrà dret a una bonificació del 20% en el preu de
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l'ensenyament del segon germà, i següents, matriculats. Per beneficiar-se
d'aquesta bonificació, els ingressos de la unitat familiar no han de superar els
50.000,00 € bruts. Aquesta bonificació no serà aplicable als beneficiaris de la
bonificació per família nombrosa recollia en l'apartat c.
Els ingressos anuals es computaran d’acord amb les instruccions que per
aquest motiu elabore el Departament d'Intervenció de l'Ajuntament de
Museros.
Segon. Apreciar l'existència de raons d'interés general, particularment la
necessitat de fomentar la conciliació familiar i laboral, que fan oportú mantenir
aquest preu públic per sota dels costos del servei.
Tercer. Que se sotmeta a informació pública, per un període de trenta dies,
mitjançant edicte que ha de publicar-se al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial
de la Província, perquè els interessats puguen examinar l'expedient i
presentar reclamacions o suggeriments.
Quart. Que s’informe a aquest ajuntament de les reclamacions i dels
suggeriments que es formulen, que es resoldran amb caràcter definitiu, i si no
es presentaren reclamacions, l'acord provisional passarà automàticament a
definitiu.

5. ESPATX EXTRAORINARI

No hi ha cap tema a tractar.

6. DACIÓ DE COMPTES
L’alcalde informa de tot el que ha esdevingut des del passat ple ordinari de 24
de novembre de 2016:
• Ahir es va mantenir una comissió de treball amb l'Entitat Metropolitana de
Tractament de Residus per iniciar un procés de reducció de la taxa TAMER.
Hi ha previstes tres reunions, l'última d'aquestes per al 8 de juny i la intenció
és tenir suficients solucions tècniques i econòmiques perquè la reducció de la
taxa siga una realitat.
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• L'Excma. Diputació Provincial ha concedit una subvenció per contractar un
becari de postgrau i en aquest moment es porten a terme una sèrie
d'entrevistes. Aquest becari està destinat a un projecte de participació juvenil.
• Dins del que és la política de govern, s’ha produït la possibilitat que
recentment titulats adquirisquen experiència. Ja s'ha incorporat una becària
en l'Àrea de Comunicació i queden dos processos de selecció que
esmentarem en els pròxims mesos.
• Amb els mitjans de comunicació i amb reunions realitzades es té
coneixement de les subvencions per a l'any 2017, del Fons de Cooperació
Municipal. Hi ha previstos 179.380 €, per dues vies: 89.690 € mitjançant
Generalitat i 89.690 € amb Diputació.
• S'informa de la finalització de les bases genèriques i del començament dels
treballs per adequar la relació de llocs de treball, amb l'empresa Noguera
Abogados & Asesores.
• S'han remés les instruccions a la mercantil Fontestad, per sol·licitar
informació puntual abans que acabe la campanya dels contractes durant la
temporada i dels dos anys anteriors. S'informarà al ple i es decidirà sobre
aquest tema.

7. DECRETS DE L’ALCALDIA

S'informa de la relació de decrets des de l'última sessió plenària ordinària, de
24 de novembre de 2017,del número 1276 al 1508 de 2016, i del 2 al 75 de
2017, tots dos inclosos.

L'Equip de Govern dels grups: Socialista, Compromís, EUPV i PGM es donen
per assabentats i conformes.

Els grups Popular i Ciutadans es donen per assabentats i no conformes.

8. PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA DE LA REGIDORA

VICENTA

LLÁCER PERTANYENT AL GRUP POPULAR DE MUSEROS
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L'alcalde presenta la carta de la renúncia d’una regidora del Grup Popular, al
Ple, perquè tinga coneixement, la còpia de la qual ha sigut prèviament
repartida a tots els regidors:
“Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament per Vicenta Llácer Simón,
regidora de l'Ajuntament de Museros, de 9 de gener de 2017, en el qual es
formalitza la renúncia voluntària al càrrec que ocupa en aquest ajuntament
des que va prendre possessió el 13 de juny de 2015, després de les eleccions
de 24 de maig de 2015. La renúncia al càrrec no serà efectiva fins a la seua
submissió al Ple de l'Ajuntament.
D’acord amb els articles 9.4 del Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, i 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, el Ple de la corporació acorda el següent:
Primer. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de la regidora de
l'Ajuntament, realitzada per Vicenta Llácer Simón pertanyent al Grup Popular.
Segon. Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central perquè remeta
les credencials de Jesús Piquer Bestuer, següent en la llista del Partit
Popular, els quals van concórrer en les últimes eleccions municipals, perquè
puga prendre possessió del seu càrrec.

9. PRECS I PREGUNTES
L’alcalde obri el torn de precs i preguntes:

Pren la paraula el portaveu del PP, José M. Aznar:
1. Per què no es va convocar una comissió cultural abans de publicar el llibre
Museros. Geografia, patrimoni, història? Crec que haguera sigut convenient
convocar una comissió informativa ja que el llibre ha estat 10 anys sense
publicar perquè existien discrepàncies.
Víctor Xercavins: sabíeu de l'existència d'aquest llibre, ara mateix has dit que
existien discrepàncies. Mentre vosaltres vau decidir publicar i no es va
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publicar el llibre, nosaltres decidim que quan poguérem i tinguérem l'autoritat i
la majoria i el poble ens donara aqueixa confiança, el publicaríem. A més, de
la mateixa manera que no es van convocar comissions informatives per dir
perquè no es va publicar, i es van guardar 10.000 €, ara el mateix. Assumisc
la meua part, ja que podria haver convocat la comissió i haguérem publicat el
llibre de la mateixa manera, i per això, demane disculpes.

2. L'Ajuntament té previst cobrir la plaça d'agent de policia local, del funcionari
jubilat Vicente Alcover? La seua jubilació es produirà en pocs dies. Em
referisc a una plaça per concurs o oposició, no el que s'ha fet, és a dir,
contractar una persona de la borsa de treball.
Sr. Alcalde: sí, està previst. Ara mateix, hi ha un agent interí que cobreix una
plaça per malaltia, que està de baixa per risc d'embaràs i existeix una altra
situació de sol·licitud de paternitat, la qual cal cobrir d'una altra manera. La
plaça vacant per jubilació el funcionari es cobrirà per comissió de serveis. En
el seu moment, la secretària ens va informar que en el moment oportú es
realitzaria el procés corresponent per a optar aqueixa plaça definitivament,
però de moment atès que la urgència és cobrir aqueixa vacant, es fa
mitjançant un comissionat.

3. Realitze la mateixa pregunta per al funcionari Manuel Celda, l'agutzil, que ja
s'ha jubilat fa un parell de mesos. Es pensa cobrir aqueixa plaça?
Sr. Alcalde: Com he dit abans, treballem en l'adequació de la relació de llocs
de treball i decidirem durant aqueix procés què fem amb aqueixa plaça.

4. Hi ha un grup de veïns de l'avinguda de Blasco Ibáñez, a l'altura del
número 24, que es queixen reiteradament de la presència d’un grup de joves
que es reuneixen al parc pròxim i molesten i embruten la zona. Aquests veïns
avisen la policia i quan aquesta arriba, els joves deixen de molestar, però
quan la policia es retira, continuen molestant. A més, en aquest mateix parc,
algú ha trencat tres gronxadors i el tobogan està en males condicions, la qual
cosa és més perillós que un gronxador trencat. Està previst reparar-lo?

10

AJUNTAMENT DE MUSEROS

Sr. Alcalde: sí, treballem en això. Pel que fa al que puntualitzes sobre aquest
lloc especialment, jo, personalment, estic en contacte amb el cap de la policia
perquè traslladara una ordre perquè s'incremente la vigilància en aquests
parcs que són més conflictius, i que s’insistisca en la patrulla fins a l'horari
establert que regula l'ordenança. De nit, hi ha dues persones que patrullen
fins a l'hora que està regulat. Fins i tot, li vaig comentar que si feia falta que es
demanara la identificació de les persones i si hi havia algun menor es
traslladara a Serveis Socials perquè es tinguera en compte en Serveis Socials
que hi ha menors en aquests conflictes.

5. El solar de l'avinguda de la Constitució estava en males condicions, s'ha
netejat i està preciós. Però havien 14 pins i solament n’ha quedat un. Es
considera que s'haurien d'haver respectat.
Francesc Alcaina: contesta que hi havia uns pins, que probablement serien
sobres d'alguna actuació que va haver-hi i la brigada els hi va deixar per no
tirar-los. Estaven molt prop de les façanes i quan cresqueren tindrien
problemes amb les mitjanes i caldria retirar-los de tota manera. A més, eren
uns arbres que en principi no hi tenien cap efecte i hi havia algun més gran
que molestava l’entrada de camions. Aquest solar és una zona verda però fins
que no es realitze cap actuació, probablement tindrà un ús i molesta per a
l'entrada dels camions; per tant, s'ha decidit tallar-los.
Sr. Alcalde: respon que aqueixa ordre la va donar ell, ja que l'ordenança
obliga els propietaris a tenir els seus solars nets i l'Ajuntament ha d'actuar de
la mateixa manera. A més, en proposar el regidor d'Esports una activitat que
es realitza des de fa anys, com és l'exposició d’Agility, es va decidir que
aqueixa zona era l'adequada per a realitzar aquesta pràctica, i per tant,
s'havia de netejar.
José M. Aznar: aclareix que el primer que ha puntualitzat és que li sembla bé
que s'haja netejat el parc. El que li sembla una solució dolenta és que s'hagen
arrancat els pins. I pregunta per què s'han arrancat els pins?
Francesc Alcaina: comenta que en primer lloc, perquè no estan en cap
ordenació, és a dir, és un solar en zona verda però no s'ha declarat com un
jardí. Aquests pins no tenen raó d’estar allí, i a més, no es podrien haver
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trasplantat. Solament per aquesta raó, hi hauria suficients motius per
arrancar-los. En segon lloc, estaven prop de la paret i quan hagueren crescut,
haurien tingut problemes amb els veïns. I a més, estaven en males condicions
i no tindrien futur.

6. L'any 2017, es commemora el 150 aniversari del naixement de Vicente
Blasco Ibáñez, l'escriptor valencià més universal en el segle

XIX i XX.

Pregue, a

l'Ajuntament de Museros, que durant tot l'any es programen actes per a donarli una real importància a la figura i obra de tan insigne escriptor. Està previst
fer alguna cosa?
Víctor Xercavins: comenta que igual que es va fer l'any passat amb els actes
de Cervantes, en la Setmana del Llibre es farà una xicoteta exposició amb els
recursos limitats dels quals es disposa.

7. L'altre dia em vaig disposar a entrar en la carpeta electrònica de
l'Ajuntament i va eixir un avís en el qual posava “Aquesta pàgina està escrita
en català”. Jo pregaria que en lloc de “català”, posara “valencià”.
Francesc Alcaina: l'avís que apareix és qüestió del navegador. El navegador
del teu mòbil detecta l'idioma i et pregunta si vols traduir-lo, no és qüestió de
l'Ajuntament.

José M. Aznar: pregunta si l'Ajuntament no pot fer res sobre aquest tema.
Francesc Alcaina: s'hauria d'anar a l'empresa que ha fet aqueix navegador,
que probablement és Google i reclamar-ho.
Mario Jordá: comenta que en aquest cas és qüestió del navegador, però que
si fóra competència del programa Gestiona, l'Ajuntament tampoc no podria
actuar perquè és una eina que s'ha comprat a una altra empresa i és nova,
per tant no s'ha traduït tota l'eina.

8. Quins van ser les raons per les quals CCOO va dir que no era legal el
procés de contractació del vigilant rural per a la campanya de la taronja? Ha
eixit en la premsa però ací no s'ha informat.
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Francesc Alcaina: les raons de CCOO per traure en premsa que aqueixa
contractació era il·legal, en principi s’hauria de preguntar a CCOO. Nosaltres
no tenim intenció d'ocultar cap il·legalitat. És més, una vegada va eixir en
premsa, sense esperar que l'Agència Valenciana de Seguretat es posara en
contacte amb nosaltres, que en principi hauria de ser la forma habitual de
funcionar (CCOO li demana a l'Agència Valenciana de Seguretat que ens
informe que és il·legal el que fem, però l'Agència Valenciana de Seguretat no
es posa en contacte amb nosaltres), nosaltres ens hem posat en contacte
amb l'Agència Valenciana de Seguretat, i la reunió amb José M. Ángel es
realitzarà dijous que pròxim per saber fins a quin punt hem comés una
il·legalitat, i posteriorment, informarem al ple.
José M. Aznar: no considerem que s'haja produït una il·legalitat. En el nostre
govern, contractàrem tres anys seguits una empresa de Museros per a la
vigilància (Promasa), i després de la polèmica, del delegat el Govern va avalar
que era legal. Simplement, em crida l'atenció que un sindicat s'alerte quan jo
pensava que això era el correcte i convenient per a totes les parts.
Francesc Alcaina: en la reunió que s'ha tingut sobre aquest tema amb
d’altres responsables de l'àmbit polític ens vam posar en contacte amb CCOO
i vam quedar que es posarien en contacte amb mi per explicar perquè es va
fer això. Quan s’hi sàpia un poc més informarem. El que té de bo tot això és
que el servei continua en marxa. Esperem que, d’una manera o d’una altra,
aquest servei acabe quan acabe la campanya de recollida de la taronja.

1. Per quin motiu, i després de sis mesos de tràmits, es va suspendre la plaça
d'auxiliar de l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament? Hi ha hagut impugnació?
Sr. Alcalde: així va ser. Quan es va publicar la convocatòria, durant el
període d'inscripcions, una persona va presentar un recurs. Els tècnics van
considerar que per incidència administrativa no era necessari, ja que aquesta
persona no s'havia presentat a l'oposició. Quan es va publicar la primera llista
provisional i la llista definitiva, i quan ja es tenia data per constituir el tribunal,
ens va arribar un contenciós des del jutjat en el qual s’impugnaven les bases
quant a les proves que s'havien determinat en les bases. El jutge marcava
una suspensió cautelar del procés. El tribunal que estava format per una
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secretària i tres tècnics d’ajuntaments diferents, van redactar l'acta i van
aconsellar a l'alcaldia ordenar una suspensió cautelar del procés fins que el
jutge es manifestara. La particularitat és que la persona que va presentar el
recurs no es trobava entre els sol·licitants de la convocatòria, no va pagar la
taxa ni va presentar la sol·licitud

2. Per aclarir alguns conceptes que es van produir en l'últim ple ordinari, es va
afirmar que els treballadors de la brigada d'obres no estaven preparats, no
havien fet cap tipus de curs i no era el personal adequat. Tant jo com l'Equip
de Govern sabíem que sí que havien fet cursos de formació, atés que jo vaig
contractar algun d'ells. Vull aclarir que hi ha alguns que no han realitzat
cursos, però quatre d'ells sí han realitzat cursos de fumigació, de poda i de
seguretat en maquinària hidràulica. Per tant, abans d'afirmar qualsevol cosa,
s'ha de comprovar si és cert.
Francesc Alcaina: el que jo vaig dir va ser que la brigada no tenia la
qualificació professional adequada de jardineria per treballar els jardins de
Museros. Pot ser que hagen fet cursos o siguen persones que han treballat al
camp i sàpien treballar-lo, però no estan qualificats professionalment com a
jardiners. La qualificació professional del personal de la brigada és de peó
d'obres. Quant als carnets de fitosanitaris, els quals són necessaris per tractar
i comprar aquest tipus de productes, solament el posseeix una persona, i no
solament aquesta persona ha utilitzat aquests productes; per tant, estem en
una situació vulnerable. Sembla que hi ha una persona que ha denunciat
aquest fet i realment era així. No negue que tinguen cursos de formació, però
no tenen ni la qualificació professional com a jardiners, ni el carnet d'utilització
de productes fitosanitaris.
José M. Aznar: no és així. Per utilitzar els productes fitosanitaris hi ha
almenys dues persones, probablement tres, que disposaven aquest carnet
quan va entrar el vostre govern.
Francesc Alcaina: quan va entrar el nostre govern hi havia almenys quinze
treballadors en la brigada, i tu dius que solament dues tenien el carnet.
Aqueixes dues persones eren les úniques que utilitzaven els productes
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fitosanitaris? De la manera que s'aplicaven els protocols i les mesures de
seguretat, això no s'havia tingut en compte en cap moment.
José M. Aznar: els que utilitzaven al recinte aquests productes, que a dia
d'avui la majoria estan prohibits, estaven autoritzats per utilitzar aquesta
maquinària fumigadora. Hi havia dos o tres treballadors que utilitzaven
aquesta maquinària, dos treballadors especialitzats en poda i un o dos
treballadors en seguretat laboral per utilitzar maquinària, però en jardineria no,
ja que els parcs i jardins de Museros necessiten altres coses a més de
jardineria.

3. Un altre concepte per aclarir: en l'últim ple, el regidor de Transparència va
dir que els pressupostos aprovats enguany són consensuats. Vull aclarir que
tant els d’ara com els de tota la vida han sigut així. Quan era alcalde,
elaboràrem vint pressupostos consensuats, per tant això no és una novetat.
Mario Jordá: comenta que el que volia dir amb el concepte “consensuat” era
que aquests pressupostos s'havien sigut treballats per l'Equip de Govern i ens
diuen que no hi ha moltes vegades que s'haja treballat d'aquesta manera
política els pressupostos. Aclareix que dels vint pressupostos esmentats,
molts d'aqueixos han sigut prorrogats i, per tant, no s'han treballat.
Jose M. Aznar: aclarisc que prorrogats solament’ hi ha hagut un per
incompliment del pacte de l'Equip de Govern, pel qual es va decidir estar dos
anys sense pressupost.
4. El parc de l'avinguda de la Constitució fa nou mesos que es va adjudicar a
una empresa en un concurs perquè millorara les instal·lacions i realitzara una
explotació de les activitats esportives. Fins ara, l'única cosa que hi ha són
munts de terra, igual que fa quatre mesos. Per què no avança? Què passa?
Sr. Alcalde: el concessionari s’ha trobat amb unes dificultats en l'execució per
a la construcció de pistes poliesportives de pàdel i multiesports. El que
s'hauria d'haver fet des de l'Ajuntament no s'ha fet, perquè hi ha problemes de
canalització, que no tenen desguassos. Si no fóra per l'esforç del regidor
d'Esports, segurament ens hagueren retornat les claus. Em sembla sarcàstica
aquesta pregunta, quan tu i els tècnics recepcionàreu aquesta obra
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inacabada. José M. Aznar: es va realitzar tot el que estava previst en el
PPOS per a aquesta obra, que era la tanca de la zona.
Sr. Alcalde: d’acord amb el que estableix l'arquitecte de la tanca no està
realitzada correctament. Quant a les millores, no s'ha realitzat res. L'import de
les millores s'ha destinat a la construcció d'una pista multiesport del projecte
que tu vas signar i vas executar l'obra en una pèssima execució. Per tant, em
sembla sarcàstic que realitzes aquesta pregunta.
José M. Aznar: els tècnics municipals no m'han informat d'això. La meua
obligació com a alcalde és aconseguir la subvenció i s'ha aconseguit.
Sr. Alcalde: com has dit, és una subvenció del PPOS, per tant no s'ha
aconseguit res, és una assignació d'una quantia concreta que destina la
Diputació. Per què no s'han destinat aqueixos diners a les instal·lacions del
poliesportiu? Aqueixos diners, en aqueixes mateixes instal·lacions, haguera
donat de si per a una pista de multiesport i dues pistes de pàdel. Però es van
gastar 130.000 € en alguna cosa que era impossible acabar, perquè no era
suficient la dotació.
José M. Aznar: ho vam fer allí perquè hi havia molta gent que ens deia que
totes les instal·lacions esportives estaven al poliesportiu on els equips de
govern del PP han fet les grans inversions, i ara es va realitzar en un parc
d'11.500 m2 que estava abandonat perquè hi haguera zona esportiva a la part
est del poble.

5. Com van els treballs de la revisió cadastral aleatòria que vaig preguntar en
l'anterior ple? Què és el que es fa exactament? És un tema important perquè
els valors cadastrals a Museros estan molt alts i es va acordar, en l'anterior
ple, que es parlaria amb els tècnics. S'hi ha parlat amb ells?
Sr. Alcalde: no s'ha parlat amb ells. Vaig comentar que aquests senyors van
arribar a Museros i es van presentar per a les revisions cadastrals, en les
quals col·labora l'Ajuntament. Això és competència del Ministeri d'Hisenda i
és un procés en el qual es presenta la persona, s'identifica, i va fent les
revisions. Fins al moment, no ha arribat cap notificació que s'haja realitzat una
modificació cadastral.
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6. S'ha sol·licitat a la Regidoria d'Educació la devolució dels terrenys que van
servir per construir el col·legi de Blasco Ibáñez?
Sr. Alcalde: no, encara no. La Regidoria retornarà aqueix sòl quan se li
destine un altre sòl públic dotacional per a la construcció del col·legi.

7. Quant al pressupost de l'any que ve, seria convenient que s'intervinguera la
partida “pressupostos participatius”, ja que d'un pressupost de 4 milions
d'euros, donar participació a la gent de 50.000 € no em sembla adequat.
Teniu contemplat augmentar aquesta partida?
Mario Jordá: sí, vam dir que era un assaig de l'Ajuntament per veure com es
podia fer bé, i sobretot, de cara a la ciutadania perquè ja sabem que en
aquest ajuntament no es té una cultura de fer pressupostos participatius i no
sabíem molt bé el que era. Pense que de zero euros dels anys anteriors a
50.000 €, és adequat, i l'any que ve, serà més quantitat. La meua intenció no
és que siga solament d'inversió, que és el típic, sinó d'altres partides també
com a activitats. Hi ha partides que no es poden tocar, però unes altres sí i no
són solament d'inversió. Estem contents de com ha anat, han sigut més de
vuitanta propostes i han sigut quatre les que han entrat en aquest pressupost.

8. Hi ha queixes d'alguns veïns del carrer de Joan de Rivera sobre el camió
del fem quan hi va i no recull tot el fem. Seria convenient que es parlara amb
l'empresa de la Mancomunitat de l'Horta, perquè recollira tot el fem, tant si és
dins del contenidor com si és fora.
Mario Jordá: comenta que com a veí ho ha vist i depenent del treballador que
estiga de servei, es fa o no. A més, diu que també passava el mateix amb el
contenidor de cartró i es va avisar a la Mancomunitat i es va canviar, per la
qual cosa els veïns estan contents amb això.

9. S'ha sol·licitat, a l'Excma. Diputació, la subvenció del Pla de patrimoni, el de
béns mobles i immobles?
Víctor Xercavins: hi ha de termini fins al 4 de febrer. S'ha parlat amb els
tècnics fa poc sobre una intervenció que siga susceptible a aquest pla.
Solament fa falta determinar, d'una manera genèrica, quin seria la intervenció
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o les intervencions possibles i si la concedeixen, si que s'hauria de realitzar el
projecte més elaborat. La nostra intenció és estudiar si algunes de les
actuacions que tenim pendents són susceptibles de ser objecte d'aquestes
subvencions i sol·licitar-les, però encara no se sap quines intervencions són.

10. L'Ajuntament en la seua pàgina informa que la recaptació del mercat
solidari i del concert solidari ha sigut de 2.684 €. D'aqueixa quantitat, ha
col·laborat amb alguna cosa l'Ajuntament o és simplement el que s'ha recaptat
d'aquests actes?
Sr. Alcalde: l'Ajuntament no ha posat res en aquest cas directament, els
esdeveniments han sigut organitzats per les comissions de festes. Aquestes
comissions han sigut les promotores, i després, han participat entitats i
associacions.

Pren la paraula Manuel Moreno:
1. Demà es realitza un viatge a la neu, quants inscrits hi ha? Quants són de
Museros?, i en què col·labora l'Ajuntament?
David Moreno: inscrits hi ha el màxim que vam proposar, que són els
suficients per omplir un autobús, cinquanta-cinc persones. De Museros, no sé
la quantitat exacta, però al voltant de trenta o trenta-cinc persones.
L'Ajuntament col·labora en el pagament del transport.

2. A l'avinguda de la Creu, hi ha una placa de càrrega i descàrrega que
prohibeix l'aparcament, però no estableix l'excepció de diumenge i dissabte de
vesprada. Entenc que els diumenges i dissabtes de vesprada no es multa,
però en aqueix cas s'hauria de llevar la multa perquè considerem que és
inadequada.
Sr. Alcalde: sí, es va senyalitzar que es podia aparcar fora de l'àrea
comercial; per tant, tens raó. Dissabtes de vesprada i diumenges, sí es pot
estacionar. Manuel Moreno: entenc que festius també.

3. De les qüestions següents, ja s'ha parlat en altres plens, el tema de
l’stop/cedisca el pas del cementeri que s'han convertit en cedisca el pas.
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Considere que l’stop serà impossible, la gent continuarà fent un cedisca el pas
i no es pot enviar un policia les 24 hores, però per evitar desgràcies es prega
que es pinten les línies de la carretera i es faça una línia contínua. Ho hem
esmentat diverses vegades i no s'ha actuat en aquest sentit.
Sr. Alcalde: t'agraïsc el prec. S'ha destinat un PPOS el 2017 per a
l'arranjament d'aquesta carretera i la millora de l'accessibilitat fins al
cementeri; per tant, ja està contemplat.
Manuel Moreno: us pregue que es pinte una línia, encara que siga
provisional, per evitar incidències.
4. Se m'ha informat que el trinquet municipal s'ha cedit al club del Puig o se
cedirà.
Sr. Alcalde: no és una cessió, és una col·laboració que es va fer entre el
regidor del Puig i l'Ajuntament de Museros perquè han col·laborat amb
nosaltres en altres ocasions i ens han deixat mobiliari i d’altres coses quan
ens han fet falta. La idea és fomentar l'esport de la pilota valenciana, i és per
això, que s'ha realitzat aquesta col·laboració.
Manuel Moreno: per tant, és una col·laboració i entenc que no paguen, no?
El que es va aprovar a principi d'any no s'ha aplicat, no?
Sr. Alcalde: no, no es paga i no s'aplica. En aquest cas, ens van cedir, durant
tot l'estiu, les naus on està el frontó i no ens van cobrar.

5. El focus de llum que hi ha en el pàrquing provisional durant la setmana
taurina està tota la nit encès, es prega que s'estudie alguna mesura perquè
aquest focus no estiga tota la nit encès ja que es considera que gasta molta
llum.
Sr. Alcalde: es valorarà aquesta opció.
6. L’escoleta està completa o han quedat vacants?
Víctor Xercavins: com ja es va dir anteriorment, han quedat vacants lliures.

7. Quantes vegades s'ha reunit el Consell Escolar Municipal en aquesta
legislatura?
Víctor Xercavins: en aquesta legislatura, dues o tres vegades com a mínim,
l'última vegada va ser la setmana passada.
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Pren la paraula el portaveu de ciutadans, Francisco Javier Marí: comenta que
tenia preguntes preparades però ja s'han tractat els assumptes; per tant, no
formula precs ni preguntes.

En no haver-hi més temes a tractar, l'alcalde alça la sessió, i jo, com a
secretària, estenc i certifique aquesta acta.
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