Ajuntament de Museros
CIF P- 4617900-H
Plaça del Castell, 1
46136 Museros (València)
 96 144 16 80 Fax: 96 144 48 30
www.ajunt-museros.com

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA
DE 27 D’OCTUBRE DE 2016

Núm. de sessió: 11
Tipus: Extraordinària
Hora d’inici: 19.00 h

Lloc: Saló de Plens
Convocatòria: Primera
Hora de finalització: 19.30 h

ASSISTENTS
Alcalde per delegació: VICENT PÉREZ I COSTA
Regidors
JUAN JOSÉ CARRIÓN RUBIO
NÉMESIS CARDONA GÓMEZ
VÍCTOR XERCAVINS I GARCÍA
FRANCESC ALCAINA I COSTA
DAVID MORENO BLANCO
MARIO JORDÁ VIDAL
JOSÉ M. AZNAR MONFERRER
MANUEL MORENO COMES
VICENTA LLACER SIMÓN
JAVIER MARÍ VENTURA

Secretària: ARACELI MARTÍN BLASCO
Interventor: GONZALO GIL GÓMEZ
Ausentes: LAURA ASENSIO I TORMOS

ORDRE DEL DIA
1. Proposta d'aprovació de l'acceptació de la delegació per contractar les obres incloses
en el PPOS 2016, de l'Excma. Diputació de València.
2. Proposta d'aprovació de la denúncia del conveni de SAMOP.
3. Proposta d'aprovació de les al·legacions al Pla d'acció territorial de l'Horta.

1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER CONTRACTAR LES
OBRES INCLOSES EN EL PPOS 2016, DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
L’alcalde presenta, al Ple, per a la seua aprovació, l'acceptació de la delegació als
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municipis de l'Excma. Diputació Provincial de València, per contractar les obres incloses
en els planes provincials.
Vista la subvenció concedida per l'Excma. Diputació de València, dins dels Plans
provincials d'obres i serveis per a 2016 per a les obres següents:

NÚM.
OBRA
626
627
628

629

OBRA
Accessibilitat i pista esportiva multiesport al
poliesportiu municipal de Museros.
Tancaments al paisatge del carrer nou del
parc de la Música de Museros.
Instal·lació d’elements de control
d’il·luminació i so a l’escenari de la Casa de
Cultura de Museros.
Subministrament i instal·lació de quatre
panells informatius multimèdia per a
l’Ajuntament de Museros.

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
94.321,27 €
4.052,29 €
16.756,08 €

25.952,08 €

Atés que les directrius per elaborar i gestionar els Plans provincials de cooperació a les
obres i serveis municipals, i més concretament, en l'apartat de documentació a aportar que
conté la delegació als municipis de la província de la contractació de les obres, amb
l'obligació que els ajuntaments facen constar expressament l'acceptació d'aquesta
delegació per acord plenari municipal.
El Ple de la corporació, per unanimitat, acorda:
Primer. Acceptar la delegació en aquest municipi per contractar l'actuació esmentada
anteriorment, i continguda en les directrius dels Plans provincials de cooperació a les obres
i serveis municipals.
Segon. Comprometre's a l'exacte compliment de les directrius que s'esmenten, en el procés
d'execució de les obres.

2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DENÚNCIA DEL CONVENI DE SAMOP
L’alcalde proposa la proposta de denúncia del conveni amb l'empresa Ibersamop, SA, al Ple
de la corporació.
Atés que en sessió plenària amb caràcter extraordinari realitzada el 19 d'abril de 2011 es va
acordar aprovar el text del conveni redactat per tal de regularitzar l'ús del domini públic
(zona d'aparcament públic situat a la UE-7 del sòl urbà industrial), per permetre les
operacions d'entrada de vehicles a l'immoble propietat de la mercantil Ibersamop, SA, pel
l’espai destinat a zona de maniobres de l'aparcament públic de camions.
Vist que d’acord amb el que s’estipula en la clàusula segona del conveni subscrit: “la
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durada d’aquest conveni és de 4 anys prorrogables per anualitats successives mentre que
cap de les parts comunique a l'altra, amb 15 dies d'antelació, la seua no renovació”.
I que els efectes de durada contractual sorgeixen a partir de l’1 de gener de 2011, d’acord
amb la clàusula tercera d’aqueix conveni.
Atés que ha transcorregut, de bon tros el termini de durada de quatre anys pactat, i abans
que finalitze el termini d'un any tàcitament prorrogat amb efectes des de l'1 de gener de
2016, que venceria el pròxim 1 de gener de 2017, en atenció a les competències atribuïdes
al Ple de la corporació, d’acord amb la normativa urbanística i de règim local.
Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Urbanisme, el Ple de la corporació, per
unanimitat, acorda el següent:
Primer. Procedir a la no renovació, amb efectes a partir del pròxim 1 de gener de 2017, del
conveni aprovat el 19 d’abril de 2011, amb la mercantil Ibersamop, SA, i que actualment es
troba en vigor.
Segon. Comunicar l'anterior decisió municipal amb la suficient anticipació, almenys amb 15
dies d'antelació al pròxim 1 de gener de 2017, a la mercantil Ibersamop, SA, perquè
s’informe correctament.

3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES AL·LEGACIONS AL PLA D'ACCIÓ TERRITORIAL DE
L'HORTA
L’alcalde presenta al Ple de la corporació la proposta de la Regidoria d'Agricultura sobre les
al·legacions al Pla d'acció territorial de l'Horta:
Vist que, amb data 4 d'octubre de 2016, va tenir entrada en aquest ajuntament, l’escrit de
la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, sobre l'acord adoptat
el 21 de setembre de 2016, sobre la resolució de 23 de juny de 2016, en què es va acordar
sotmetre a consultes, participació i informació pública el Pla d'acció territorial d'ordenació i
dinamització de l'Horta de València, durant un període de 3 mesos, i en haver-se publicat al
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de 12 de juliol de 2016 (N" 7826 112.07.2016) i en
un diari no oficial de 14 de juliol de 2016 (Las Provincias).
En aquesta resolució, es va acordar, vista l'envergadura i la repercussió del Pla, ampliar el
termini de consultes i de participació i d’informació pública del Pla d'acció territorial
d'ordenació i dinamització de l'Horta de València fins al 31 d'octubre de 2016.
Vistes les al·legacions proposades:
AL·LEGACIÓ NÚM. 1: SOL·LICITAR LA INCORPORACIÓ DELS BÉNS LOCALS INCLOSOS DINS DE
L’ÀMBIT AMPLIAT DEL PATOD-HV, Al CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DEL PATOD-HV.
PROPOSTA:
Sol·licitar que els béns descrits en aquest document, emparats pel catàleg de béns i espais
protegits del terme de Museros, inclosos dins de l'àmbit ampliat del PATOD-HV siguen
considerats com a valors a protegir com si estigueren emplaçats en l'àmbit estricte d'aquest
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pla i puguen acollir-se a les obligacions i als beneficis dels elements catalogats del PATODVH, com es descriu al document 04 memòria, títol II. El paisatge de l'horta. Elements
constitutius, unitats de paisatge i catàleg, capítol III. Catàleg de proteccions, article 24,
nivells de protecció, inclòs dins de la classificació com a nivell estructurant o primer grau
per tractar-se de béns d'interés local - BIC.
Documents que s'aporten:
Plànol C-1: catàleg de béns i espais protegits.
Fitxes dels elements, descrits en aquesta al·legació, del catàleg municipal inclosos en aquest
àmbit ampliat.
AL·LEGACIÓ NÚM. 2: SOL·LICITAR LA INCLUSIÓ DE LA PARTIDA DE LA HUITENA DINS DE
L'ÀMBIT ESTRICTE.
PROPOSTA:
Sol·licitar que la zona de la partida de la Huitena descrita, d’acord amb els plànols
adjuntats, formen part de la classificació de l'àmbit estricte com indica l'article 2 del títol I
del doc. 04 memòria del PATOD-HV.
AL·LEGACIÓ NÚM.3: SOL·LICITAR LA FORMACIÓ DE CORREDORS DE CONNEXIÓ
MITJANÇANT LA VIA DE LA FGV.
PROPOSTA:
Sol·licitar la instal·lació de 2 passos subterranis suficients per al pas de persones a peu o
amb bicicleta que permeta un pas amb facilitat, rapidesa i seguretat. Aquests passos estan
situats, en punts equidistants, i a la recerca d’un punt de connexió amb els camins més
connectats, d’acord amb la proposta gràfica que s'hi adjunta.
AL·LEGACIÓ NÚM. 4: SOL·LICITAR LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 55.2.B)
PROPOSTA:
Sol·licitar l'equiparació de la superfície mínima establida en l'article 55.2.b) en 5 fanecades
(0,41ha) per permetre instal·lacions, construccions i obres vinculades al sector agrari, per a
tots els tipus de grau de protecció H-1, H-2 i H-3.
Per tot això, el Ple de la corporació, per unanimitat, acorda remetre aquest acord a
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori a l'efecte de considerar
les propostes realitzades.
En no haver-hi més temes a tractar, l'alcalde alça la sessió, i jo, com a secretària, estenc i
certifique aquesta acta.

4

