
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 24 DE NOVEMBRE DE 2016 

 

 

Núm. de sessió:  13 Lloc: sala de plens 

Tipus: extraordinària  Convocatòria: primera 

Hora d’inici:  19.00 h  Hora d’acabament:   22.24 h 

 

 

ASSISTENTS 

 

Alcalde per delegació: VICENT PÉREZ I COSTA 

Regidors: 

JUAN JOSÉ CARRIÓN RUBIO 

VÍCTOR XERCAVINS I GARCIA 

LAURA ASENSIO I TORMOS 

FRANCESC ALCAINA I COSTA 

DAVID MORENO BLANCO 

MARIO JORDÁ VIDAL 

JOSÉ M. AZNAR MONFERRER 

MANUEL MORENO COMES 

VICENTA LLÀCER SIMÓN 

JAVIER MARÍ VENTURA 

Secretària: ARACELI MARTÍN BLASCO 

Interventor: GONZALO GIL GÓMEZ 

Absents: CRISTINA CIVERA I BALAGUER i NÉMESIS CARDONA GÓMEZ, justifiquen la no 

assistència per baixa maternal i malaltia, respectivament.  

 

ORDRE DEL DIA 

1. Proposta d'aprovació de les actes de les sessions anteriors. 

2. Proposta d'aprovació de l'adhesió al conveni Red Joves.net.  
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3. Proposta d'aprovació de la modificació del conveni de la targeta daurada.  

4. Proposta d'aprovació inicial del projecte d'obres de construcció de millora de l'accessibilitat a 

Museros, des de l'avinguda de Barcelona, Corts Valencianes i Francesc de Vinatea, i del 

projecte d'expropiació per l'adquisició de terrenys i relació de vendes afectades per a 

l'execució.  

5. Proposta d'aprovació d'inici d'expedient d'expropiació de rogatòria d'una parcel·la propietat 

de Cecilia Gimeno Civera, al carrer d’Albalat dels Sorells.  

6. Proposta d'aprovació de la moció presentada per EU per un municipi lliure del tràfic de dones 

i xiquetes.  

7. Proposta d'aprovació de la moció presentada pel Grup Popular, en defensa del sector 

citrícola valencià. 

8. Proposta d'aprovació de la moció presentada per l'Equip de Govern a favor d'eliminació de la 

violència contra les dones. 

9. Dació de comptes. 

10. Decret d'alcaldia.  

11. Precs i preguntes. 

 

Abans de donar començament a la sessió, l’alcalde informa a tots els regidors que sotmetrà a 

votació la urgència per a la inclusió en l'ordre del dia, en l'apartat de despatx extraordinari, dues 

mocions corresponents una a l'adhesió als convenis de formació de becaris amb ADEIT i FUE, i 

l'altra, sobre l'adscripció de les parcel·les que formen els parcs públics del sistema general 

(GEL) als nous sectors de sòl urbanitzable, que s'ordenen i originen en el pròxim PGOU. 

 

Pren la paraula el portaveu del PP per deixar constància que votaran la urgència per a la seua 

inclusió en l'ordre del dia de la moció d'adhesió als convenis amb ADEIT i FUE, però no a la de 

les zones GEL, en considerar-la massa important per tractar-la en despatx extraordinari.  

 

1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 

 

L'alcalde informa sobre les actes de la sessió ordinària de 29 de setembre, extraordinària de 27 

d'octubre i extraordinària de 2 de novembre de 2016, les còpies de les quals han sigut 

repartides prèviament a tots els regidors.  
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L’alcalde pregunta si hi ha alguna al·legació a les actes.  

 

La regidora del PP, Vicenta Llàcer, sol·licita la rectificació de l'acta de 29 de setembre de 2016, 

en el quòrum del punt 3, corresponent a la moció presentada pel PP sobre seguiment de les 

mocions a la pàgina web, que posa que va ser desestimada i va ser aprovada per unanimitat. 

Així mateix, sol·licita la rectificació de l'acta de 2 de novembre de 2016, en el punt 2 

corresponent a la modificació de l'Ordenança de l'IBI, on diu: s'aprova per unanimitat, hauria de 

posar: s'aprova 3 vots a favor del PSOE, 2 vots a favor de Compromís, 1 vot a favor d'EU, 1 vot 

a favor de PGM, 3 vots a favor del PP i una abstenció de C’s. 

 

El portaveu de C’s, Javier Marí, sol·licita rectificar l'acta de 29 de setembre de 2016, en el punt 

5 corresponent a la moció presentada per C’s sobre inici d'actuacions contra Fontestad per 

incompliment del conveni. On diu: “Després de la lectura de la moció per part del regidor Fco. 

Javier Marí Ventura, es retira la moció que es presentarà conjuntament amb els altres grups 

polítics en el pròxim ple”, hauria de dir, “es retira la moció i s'acorda portar a terme, per part de 

l'Equip de Govern, les accions que es consideren adients contra l'incompliment del conveni i 

l'escassa col·laboració de la mercantil Fontestad, i si no fa efecte, estudiar la possibilitat de 

presentar-la conjuntament amb la resta de grups”. 

 

També sol·licita la rectificació en l'acta del ple de 2 de novembre de 2016, en el punt 3, 

corresponent a la modificació de l'Ordenança fiscal de la taxa per aprofitament especial de la 

via pública mitjançant guals, atés que no fa esment al fet que és una proposta conjunta i no es 

transcriu el quòrum de l'acord d'aquest punt va ser adoptat per unanimitat dels presents. 

 

Vist tot el que s’ha dit, i amb l'excepció de les rectificacions descrites, s'aproven per unanimitat.  

 

2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ Al CONVENI XARXA JOVES.NET 

 

L'alcalde cedeix la paraula al regidor de Joventut, David Moreno, que presenta, al Ple, la 

proposta sobre l’adhesió al Consorci per a la Xarxa Joves. Net, perquè siga aprovada. 

 

Vist que s'ha constituït el Consorci per a la Xarxa Joves. Net de recursos d'informació i 

participació per als joves, amb domicili social a Torrent, C/ Ramón y Cajal, 1. 
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Vist que pel Ple del Consorci Xarxa Joves Net, en sessió de 26 de gener de 2016, es va 

adoptar l'acord per a l'adaptació dels estatuts del Consorci a la Llei de racionalització i 

sostenibilitat de les entitats locals.  

 

Vist que d’acord amb l'article 39 dels estatuts, per a la incorporació de nous membres, l'entitat 

interessada ha de sol·licitar per escrit a la presidència del Consorci, el qual comunicarà aquesta 

sol·licitud, en els quinze dies següents a la proposta, a cadascuna de les entitats membres del 

Consorci, i que l’haurà d’aprovar per majoria absoluta legal dels seus membres la nova 

adhesió. 

 

Després de les intervencions dels grups polítics, el Ple de la corporació, per unanimitat, acorda 

el següent: 

Primer. Adherir-se al Consorci Xarxa Joves Net per tal de proporcionar recursos d'informació i 

de participació als joves. 

Segon. Nomenar representant titular David Moreno Blanco i representant suplent Mario Jordá 

Vidal. 

Tercer. Remetre aquest acord al Consorci per a la Xarxa Joves.Net de recursos d’informació i 

de participació per als joves per a l'adhesió. 

 

3. PROPOSTA D'APROVACIÓ SOBRE LA MODIFICACIÓ I RENOVACIÓ DEL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUSEROS I EL COL·LEGI OFICIAL DE 

FARMACÈUTICS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA  

 

L'alcalde presenta la proposta de la Regidoria de Benestar Social sobre modificació i renovació 

del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Museros i el Col·legi Oficial de Farmacèutics 

de la Província de València al Ple per al seu debat. 

 

La regidora de Benestar Social, Laura Asensio, fa una exposició de motius de la proposta 

presentada, i puntualitza els següents errors en la proposta remesa prèviament als regidors, 

que es transcriu a continuació i que s'assenyalen ressaltats en negreta: 
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PROPOSTA DE REGULACIÓ DE LA TARGETA DAURADA DE L'AJUNTAMENT DE 

MUSEROS. MODIFICACIÓ DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUSEROS I 

EL COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 

 

Es modifiquen les estipulacions següents:  

1. La targeta daurada és una targeta perquè els jubilats i les jubilades del municipi, amb 

especial situació de vulnerabilitat econòmica, accedisquen a medicaments que no reben 

aportació farmacèutica en l'actual sistema de sanitat i que es troben registrats en el llistat 

consensuat entre l'Ajuntament i el Centre de Salut de Museros. 

2. L'objectiu és facilitar, als titulars de la targeta, l'accés a la medicació prescrita pels metges i 

les metgesses del Centre de Salut de Museros i que NO són finançats per la Conselleria de 

Sanitat. 

3. Els requisits que han de complir els titulars de la targeta són els següents: 

− Pensionistes majors de 65 anys. 

− Empadronats i residents a Museros, amb antiguitat de 12 mesos d'empadronament al 

municipi. 

− Que les pensions que perceben de qualsevol sistema de protecció, no superen la 

quantia anual d'1,5 vegades l’IPREM (11.182,71 per al 2016). 

− Que no perceben ingressos de qualsevol altra naturalesa que superen els 3.000 € 

anuals, a excepció de la pensió. 

− Targeta antiga. 

4. Els sol·licitants hauran d'aportar la documentació següent: 

− Sol·licitud  

− Fotocòpia del DNI. 

− Fotocòpia del SIP.  

− Fotografia grandària carnet.  

− Certificació d'empadronament històric.  

− Certificacions de pensions.  

− Declaració de l’'IRPF o certificació expedida per l'Agència Tributària de no haver-la 

realitzat. 

− Targeta antiga. 

5. La targeta és nominativa i intransferible, de manera que solament serà beneficiària la 

persona titular. La targeta serà vàlida en qualsevol farmàcia del municipi de Museros i en la 
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farmàcia d'Emperador, per facilitar en aquest cas que les persones empadronades a Museros, 

que viuen al barri de la Venda, prop a Emperador, i que reben assistència sanitària al consultori 

d'Emperador desdoblat del Centre de Salut de Museros, puguen rebre un millor servei. 

6. Les targetes tindran una validesa de dos anys des de la seua expedició, i haurà de ser 

renovada quan expire la seua validesa i serà necessari que complisquen els requisits en el 

moment de la renovació perquè puga ser emesa. 

 

Si la targeta no fóra renovada, el titular o la titular o familiars tenen l'obligació de lliurar-la a 

l'Ajuntament o al Centre Social de Dia.  

 

I en cas que la targeta haja sigut robada o extraviada, el titular haurà d'anar al Centre Social de 

Dia, amb la denúncia, perquè se li gestione un duplicat. 

 

ALTRES ESTIPULACIONS 

 

7. La farmàcia li dispensarà el medicament sense exigir-li cap pagament, i s'obligarà 

l'Ajuntament perquè satisfaça el seu preu de venda al públic.  

 

8. L'Ajuntament encarregarà la gestió de la facturació al Col·legi Oficial de Farmacèutics de 

València, en ús de les facultats que li confereix la Llei 13/1995 de 18 de maig, de contractes de 

les administracions públiques, i s'abonarà el 2,7% sobre l'import de les receptes facturades.  

 

En el supòsit de retard del pagament, l'Ajuntament s'obliga a pagar, automàticament, l'interés 

de demora legalment establert, i caldrà incloure l'import d'aquests interessos en el ràpid 

pagament posterior a la data del venciment. 

 

9. Les farmàcies anotaran, en la recepta, la referència numèrica que identifique el beneficiari. 

 

10. Les farmàcies presentaran, l'últim dia hàbil de cada mes, mitjançant una única factura 

lliurada pel Col·legi de Farmacèutics, les receptes dispensades per cada farmàcia, i una relació 

nominativa dels productes dispensats a cada beneficiari d'aquesta mesura.  
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El pagament de les obligacions derivades d'aquest conveni l’efectuarà l'Ajuntament en arbitrar 

els fons necessaris, en un compte restringit i destinat exclusivament a aquest pagament, que 

s'efectuarà a favor del Col·legi Oficial de Farmacèutics de València en el termini màxim de dos 

dies hàbils a partir del moment de la presentació per registre d'entrada de la factura 

corresponent.  

 

L'Ajuntament donarà la corresponent ordre de transferència al compte número 2502549624 del 

Banc de València, oficina principal, per a la seua distribució posterior pel Col·legi de 

Farmacèutics, a les farmàcies dispensadores del municipi. 

 

11. En el supòsit de retard del pagament, l'Ajuntament s'obliga a pagar, automàticament, 

l'interés de demora legalment establert, i s'haurà d'incloure l'import d'aquests interessos en el 

ràpid pagament posterior a la data de venciment. 

 

12. Les receptes a les quals es refereix aquest conveni seran validades i obligaran l'Ajuntament 

qualsevol que siga la forma o el model en què es prescriguen, sempre que estiguen prescrites i 

segellades amb el segell oficial d'un metge de la Seguretat Social. 

 

13. Serà causa de resolució d'aquest conveni l'impagament de qualsevol de les factures 

mensuals, anteriorment al·ludides, i en el termini indicat, es comunicarà aquesta circumstància 

a l'Ajuntament i, en aquest cas, les farmàcies estaran autoritzades a negar la dispensació.  

 

Tot això, sense perjudici del pagament d'interessos previst en l'estipulació 11, és a dir, que 

l'obligació de pagar interessos no impedirà la resolució del conveni per falta de pagament. 

 

14. L'Ajuntament es reserva la facultat d'anul·lar i de deixar sense efecte els drets derivats de la 

targeta nominativa a qui poguera fer mal ús d'aquesta, i es comunicarà a l'interessat, als 

metges habituals, a la farmàcia i al Col·legi de Farmacèutics. En tot cas, tota recepta prescrita 

per un metge de la Seguretat Social, encara que siga després d'anul·lar la targeta, serà vàlida i 

exigible a l'Ajuntament, sempre que haja sigut prescrita durant el termini de validesa de la 

targeta. 
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15. El Col·legi de Farmacèutics de la Província de València i l'Ajuntament de Museros 

constituiran una comissió paritària de seguiment i bon funcionament formada per tres 

representants de cadascuna de les parts, els quals seran nomenats per l'alcaldessa-presidenta 

i pel president del Col·legi, respectivament. Aquesta comissió de seguiment es reunirà amb 

caràcter ordinari cada sis mesos i amb caràcter extraordinari a proposta de qualsevol de les 

parts. 

 

16. L'Ajuntament, en el termini màxim de tres mesos, revisarà Ies factures emeses pel Col·legi 

Oficial de Farmacèutics, i comunicarà en aquest termini qualsevol anomalia o error detectat per 

a la seua posterior esmena. 

 

17. Aquest conveni de col·laboració tindrà finalitzarà el 31 de desembre de 2017, entrarà en 

vigor el dia del seu atorgament i quedarà prorrogat, de manera indefinida, anualment, si cap de 

les parts ho denuncia amb un mes d'antelació al seu venciment. 

 

I com a prova de conformitat i d'acceptació de tot el que s'ha especificat anteriorment, les parts 

que intervenen subscriuen aquest document, per duplicat, i a un sol efecte, al lloc i en la data al 

principi indicats. 

 

Pren la paraula la regidora del PP, Vicenta Llácer, per a fer una sèrie de puntualitzacions: 

 

El conveni original data de l'any 2000, i per a aquesta ajuda social hi havia destinada una 

partida de 12.000 €, quan el pressupost de l'Ajuntament ascendia a uns 2 milions d'euros. El 

2016, amb un pressupost de 5 milions d'euros aproximadament, la partida corresponent és 

d’11.000 €. Després de preguntar als tècnics ens informen que des que tenim aquesta partida 

mai no s'ha esgotat. Malgrat això, s'estableixen uns requisits amb unes retallades als nostres 

majors que també són retallades en política social, amb aquests requisits per accedir a la 

targeta daurada, aproximadament un 30% dels nostres majors es quedaria exclòs.  

 

Considerant que és per als més necessitats, intentarem que els que si entren siguen més 

beneficiats, i es compense la retallada amb més beneficis per als quals si puguen accedir. Un 

dels requisits és que no superen la quantia anual d'1,5 vegades l’IPREM (11.182,71 € per al 

2016). Per què no el salari mínim? L’IPREM limita a la baixa i porta 6 anys congelat. El 2010, 
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estava en 532,00 € i segueix igual el 2016. És a dir, per accedir a la targeta no es pot superar 

una quantia de 798,00 € mensuals. Hem de tenir en compte que moltes d'aquestes persones 

amb aqueixos sous ajuden les seues famílies amb les hipoteques, donen de menjar als néts, 

etc. Si en lloc de l’IPREM ens acollírem al salari mínim interprofessional aqueix límit passaria 

d'11.182 € a 12.000 €. Si cerquem  un punt d'equilibri i ajudem a aqueixes famílies més 

desfavorides, hauria d'estar el llindar en 900 € mensuals. Nosaltres votarem favorablement si 

s'augmenta aquest marge. 

Respon Laura Asensio: s'ha utilitzat el càlcul de l’IPREM perquè ha sigut el que ens han 

aconsellat els tècnics per a aquest tipus d'ajudes 

 

Vist això, el Ple de la corporació aprova per 7 vots a favor de l'Equip de Govern (2 del PSOE, 3 

de Compromís, 1 d'EU, 1 de PGM), 3 abstencions del PP i 1 abstenció de C’s, el següent: 

 

Primer. Aprovar la proposta de regulació de la targeta daurada de l'Ajuntament de Museros i la 

modificació de col·laboració entre l'Ajuntament de Museros i el Col·legi Oficial de Farmacèutics 

de la Província de València. 

Segon. Remetre aquest acord al Col·legi de Farmacèutics de la Província de València per tal 

de formalitzar el conveni de col·laboració. 

 

4. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE 

MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A MUSEROS, DES DE L'AVINGUDA DE BARCELONA, 

CARRER DE LES CORTS VALENCIANES I CARRER DE FRANCESC DE VINATEA, I EL 

PROJECTE D'EXPROPIACIÓ PER A L'ADQUISICIÓ DE TERRENYS I RELACIÓ DE BÉNS 

AFECTATS PER A L'EXECUCIÓ 

 

L'alcalde presenta, al Ple, perquè debata la proposta següent, la còpia de la qual ha sigut 

prèviament repartida a tots els regidors, la qual es presenta a continuació: 

 

Pel que fa a l'expedient sobre el projecte de construcció de millora de l'accessibilitat a Museros 

des de l'avinguda de Barcelona, carrer de les Corts Valencianes i carrer de Francesc de 

Vinatea. Glorieta de connexió, en compliment de la providència de l'alcaldia, emet l’informe 

següent de proposta de resolució d’acord amb l'article 175 del Reial decret 2568/1986 de 28 de 
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novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 

entitats locals sobre la base del següent:  

 

 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

Atés que per l'interventor municipal ha emès un informe de 16 de novembre de 2016 sobre la 

fiscalització de la despesa d'adquisició dels terrenys indispensables per expropiació. 

 

Vist que ha de sol·licitar-se de l'Administració autonòmica l’autorització per a l'execució de les 

obres de construcció de la glorieta, prèvia presentació del corresponent projecte de construcció, 

signat pel tècnic competent i tot justificant el compliment de les consideracions formulades pel 

Servei Territorial d'Obres Públiques –Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat- 

mitjançant escrit de 26 de juliol de 2016. 

 

Considerant que amb anterioritat a l’esmentada autorització ha d'aprovar-se el projecte d'obres 

de millora de l'accessibilitat de Museros, avinguda de Barcelona, consistents en les necessàries 

per a l'execució de la glorieta de connexió, i també, obtenir la disponibilitat civil dels terrenys i 

béns indispensables per a la seua execució, ja siga per cessió gratuïta o onerosa, i en ser 

l'expropiació el procediment administratiu a seguir, en virtut de les competències i procediment 

en matèria de règim local atribuïdes per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques i legislació urbanística vigent. 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

 

Primer. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. 

Segon. Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat Valenciana, d'ordenació del territori, 

urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana. 

Tercer. Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei 

del sòl i rehabilitació urbana. 
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Quart. Reial decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de gestió 

urbanística per al desenvolupament i per a l’aplicació de la llei sobre règim del sòl i ordenació 

urbana.  

Cinqué. Llei de 16 de desembre de 1954, d'expropiació forçosa. 

Vist tot això, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establida en la legislació 

aplicable i es procedeix a la seua aprovació, i per tant és favorable, l'aprovació del projecte de 

construcció de millora de l'accessibilitat a Museros des de l'avinguda de Barcelona, el carrer de 

les Corts Valencianes, carrer de Francesc de Vinatea, glorieta de connexió. 

 

Després de les intervencions dels grups polítics, el Ple de la corporació, per unanimitat, acorda 

el següent: 

Primer. Aprovar inicialment el projecte d'obres de construcció de millora de l'accessibilitat a 

Museros des de l'avinguda de Barcelona, el carrer de les Corts Valencianes, carrer de 

Francesc de Vinatea, i també, el projecte d'expropiació per a l'adquisició dels terrenys i relació 

de béns afectats per a l'execució, d’acord amb els articles 105 i 106 de la Llei 5/2014, de 25 de 

juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat 

Valenciana; article 43 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el 

Text refós de la llei del sòl i rehabilitació urbana, en concordança amb l'article 197 del Reial 

decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de gestió urbanística. 

Segon. Declarar la utilitat pública o l’interés social de l'execució del projecte d'obres de millora 

de l'accessibilitat de Museros, avinguda de Barcelona, el carrer de les Corts Valencianes, carrer 

de Francesc de Vinatea, i la necessitat d'ocupació dels terrenys i béns necessaris i 

indispensables per a la construcció i bon fi de l'expropiació, d’acord amb els articles 9 i 10 de la 

Llei d'expropiació forçosa, i 102 de la de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, 

d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP). 

Tercer. Sotmetre el projecte de construcció i d’expropiació a un tràmit de participació pública i 

concertació ciutadana en la presa de decisions, de manera que durant el termini d'un mes des 

de la publicació de l'edicte al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en un dels periòdics de 

major circulació de la província, al tauler d'anuncis i a la pàgina web municipal, www.ajunt-

museros.com, es trobarà dipositat un exemplar de l'expedient en l'Oficina Tècnica Municipal de 

l'Ajuntament, a l'efecte que siga estudiada conjuntament amb els usuaris i veïns, de manera 

que es concerte o es consensue la proposta de millora d'accessos. Així mateix, durant el 

termini atorgat d'exposició i de participació pública, els interessats formularan les observacions i 
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reclamacions que estimen convenients, en particular pel que concerneix a la titularitat i relació 

de béns o valoració dels seus drets adients. 

Quart. Les taxacions del projecte d'expropiació per taxació conjunta es notificaran 

individualment a aquells que apareguen com a titulars de béns o drets en l'expedient, 

mitjançant trasllat literal del full corresponent de valoració i de la proposta de fixació dels criteris 

de valoració, perquè formulen al·legacions o una valoració contradictòria en el termini d'un mes 

atorgat, a partir de la data de la notificació. 

Cinqué. Transcorregut el període d'informació i de participació pública, es podran estimar les 

mesures suggerides pels veïns i usuaris que es consideren tècnicament viables o favorables 

per al projecte de construcció de la glorieta i millora d'accessos, i s’adoptarà la resolució 

motivada sobre l'aprovació definitiva del projecte d'obres i projecte d'expropiació, per a la seua 

remissió a l'Administració autonòmica a l'efecte de sol·licitar la corresponent autorització per a 

l'execució de les obres al seu càrrec.  

 

La resolució que finalitze l'expedient legitimarà l'ocupació dels béns o drets afectats, previ 

pagament o dipòsit de l'import íntegre de la valoració establerta i produirà els efectes previstos 

en la Llei d'expropiació forçosa. 

 

Si el dictamen de la Comissió d'Urbanisme, coincideix amb l’anterior proposta, el que subscriu 

informa en compliment de l'article 54.1a del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel 

qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigent en matèria de règim local, passarà 

al Ple per a la seua aprovació. 

 

5. PROPOSTA D'APROVACIÓ D'INICI D'EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ ROGATÒRIA D'UNA 

PARCEL·LA PROPIETAT DE CECILIA GIMENO CIVERA, AL CARRER D’ALBALAT DELS 

SORELLS  

 

L'alcalde presenta, al Ple, perquè la debata, la següent proposta d'inici de l'expedient 

d'expropiació de rogatòria d'una parcel·la propietat de Cecilia Gimeno Civera -identificació 

cadastral 8523412YJ2882S-, amb una superfície aproximada de 1.325 m2, per estar qualificada 

com a dotació pública viària per les Normes subsidiàries de planejament de Museros, la còpia 

de la qual ha sigut prèviament repartida a tots els regidors i que es presenta a continuació: 
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Pel que fa a l'expedient sobre l’inici de l'expedient d'expropiació de rogatòria d'una parcel·la 

propietat de Cecilia Gimeno Civera -identificació cadastral 8523412YJ2882S-, amb una 

superfície aproximada de 1.325 m2, per estar qualificada com a dotació pública viària per les 

Normes subsidiàries de planejament de Museros, d’acord amb l'article 104 de la Llei 5/2014, de 

25 de juliol, de la Generalitat, LOTUP, en compliment de la providència de l'alcaldia, s’emet 

l’informe següent de proposta de resolució de conformitat amb l'article 175 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 sobre la base del següent:  

 

ANTECEDENTS DE FET 

Atés que Cecilia Gimeno Civera ha presentat un escrit, de 18 de febrer de 2015, amb registre 

d’entrada núm. 245, en el qual sol·licita l'inici de l'expedient d'expropiació pregada d'una 

parcel·la de la seua propietat, 

 -identificació cadastral 8523412YJ2882S-, amb una superfície aproximada de 1.325 m2, per 

estar qualificada com a dotació pública viària per les Normes subsidiàries de planejament de 

Museros, d’acord amb l'article 104 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, LOTUP.  

 

Atés que la sol·licitud presentada s'ajusta al que estableix l'article 104 de la LOTUP, que 

literalment disposa: 

“1. Quan transcórreguen cinc anys des de l'entrada en vigor del pla sense que es portara a 

efecte l'expropiació de terrens dotacionals que no hagen de ser objecte de cessió obligatòria, 

per no resultar possible la justa distribució de beneficis i càrregues en el corresponent àmbit 

d'actuació, continu o discontinu, els propietaris podran anunciar el seu propòsit d'iniciar 

l'expedient de preu just a l’Ajuntament, que ha de portar-se a terme per ministeri de la llei si 

transcorren altres dos anys des d'aquest anunci. 

2. Per sol·licitar l'expropiació demandada, el titular de la propietat haurà de justificar la 

impossibilitat d'efectuar la justa distribució dels beneficis i càrregues en el marc del Pla general. 

A aquest efecte, els propietaris podran presentar els seus fulls d'avaluació i transcorreguts tres 

mesos sense que l'Ajuntament notifique la seua acceptació o remeta els seues fulls d'avaluació 

contradictoris, els propietaris podran recórrer a la intervenció del Jurat Provincial d'Expropiació 

Forçosa. La valoració s'entendrà referida al moment de l'inici de l'expedient de preu just per 

ministeri de la llei. 

3. El que s’estableix en els apartats anteriors no serà aplicable: 
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a) Als propietaris de terrenys classificats com a sòl no urbanitzable. 

b) Als propietaris de terrenys classificats com a sòl urbanitzable, si, en el moment de l'afectació 

els terrenys es dediquen a l'explotació agrícola, ramadera, forestal o cinegètica o, en general, a 

activitats pròpies de la seua naturalesa rústica i compatibles amb la classificació i l'afectació 

esmentades fins a l'execució de les determinacions del planejament urbanístic. 

c) Als propietaris que hagen obtingut una autorització per a usos i obres provisionals. 

4. Si abans de transcórrer els terminis establerts en aquest precepte, s'ha aprovat inicialment 

una modificació o una revisió del planejament urbanístic que comporta la inclusió del sòl 

dotacional en un sector o unitat d'execució a aquest efecte de la seua gestió, aquests terminis 

quedaran interromputs. El còmput dels terminis es reprendrà si transcorre un any sense haver-

se produït la seua aprovació definitiva. 

5. Els propietaris de reserves d'aprofitament, prèvia justificació de la impossibilitat de transferir 

la reserva, podran exercir els drets regulats en els apartats 1 i 2, pel que fa al terreny que van 

cedir, en el termini de tres anys a partir de la reserva. 

6. L'exercici del dret a instar l'expropiació per ministeri de la llei, s'exigeix l'acreditació fefaent 

per part del sol·licitant de la seua condició de propietari dels corresponent terrens dotacionals, i 

també haver ostentat aqueixa condició durant la totalitat dels terminis als quals es refereixen els 

apartats 1 i 2 d’aquest article, sense el requisit del qual Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa 

no el podrà valorar el bé. Si es produeix una transmissió onerosa de la propietat durant el 

transcurs d’aqueixos terminis, es reiniciarà el seu còmput per al nou propietari. 

7. Es considerarà que és impossible transferir la reserva d'aprofitament quan  l'Administració o 

el propietari justifiquen que no existeixen o que no es poden delimitar àrees de repartiment en 

l'àmbit del planejament capaços d'assumir, en tot o en part, la transferència de l'aprofitament 

reservat”. 

Atés que, el 26 d’abril i el 10 de novembre de 2016, l’arquitecte municipal ha emès informes 

tècnics en els quals valora l’immoble, i que pel que fa a la part de sòl urbà és de 78.784€, a raó 

de 59,46 €/m2, i quant a la part residual i no aprofitable de sòl no urbanitzable a raó de 6 €/m2. 

Vist que, el 20 de setembre de 2016, l'assessor del Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament 

de Museros ha emés un informe jurídic, en el qual indica que d’acord amb l'article 24 de la Llei 

d'expropiació forçosa 1954: 

“L'Administració i el particular als quals es referisca l'expropiació podran convenir l'adquisició 

dels béns o drets que són objecte d'aqueixa lliurement i per mutu acord, en aquest cas, i una 

vegada convinguts els termes de l'adquisició amistosa, es donarà per conclòs l'expedient 
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iniciat. Si en el termini de quinze dies, no s'arribara a cap acord, se seguirà el procediment que 

s'estableix en els articles següents, sense perjudici que en qualsevol estat posterior de la seua 

tramitació puguen ambdues parts arribar a mutu acord” 

Vist que, el 15 de novembre de 2016, l'assessor del Departament d'Urbanisme l'Ajuntament de 

Museros, ha emés un informe jurídic en el qual indica la destinació a la qual poden quedar 

afectes els béns que constitueixen el patrimoni públic del sòl. 

Considerant que, d’acord amb els articles 25 a 27 del Reglament d'expropiació forçosa -Decret 

26 abril de 1957-, l’interventor municipal ha emés un informe sobre la fiscalització de la 

despesa d’11 de novembre de 2016. 

Vist tot això, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació 

aplicable i es procedeix a la seua aprovació, i per tant és favorable, l'aprovació de l'expedient 

pel que fa a l’inici de l'expedient d'expropiació de rogatòria d'una parcel·la propietat de Cecilia 

Gimeno Civera -identificació cadastral 8523412YJ2882S-, amb una superfície aproximada de 

1.325 m2, per estar qualificada com a dotació pública viària per les Normes subsidiàries de 

planejament de Museros. 

D’acord amb l'article 175 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, el Ple de la 

corporació, per unanimitat, acorda el següent: 

Primer. Aprovar els informes de l'arquitecte municipal emesos el 26 d’abril i el 10 de novembre 

de 2016 que formen el full d’avaluació municipal, de la parcel·la a expropiar per un total de 

78.784 €, a raó de 59,46 €/m2 i a raó de 6 €/m2 de sòl no urbanitzable. 

Segon. Notificar i adjuntar el full d’avaluació municipal a la interessada d’aquest acord per a la 

seua acceptació, en aquest cas procedirà a formalitzar l’acord sobre el preu just en el termini de 

2 mesos. 

Notificar a la interessada que en ser un acte de tràmit contra aquest acord que no posa fi a la 

via administrativa ni a cap recurs. 

Tercer. Si la interessada accepta la valoració continguda en l'informe de l'arquitecte municipal, 

amb anterioritat a la formalització de l'acord sobre el preu just, la part expropiada haurà de 

realitzar l’alçament topogràfic del terreny objecte d'expropiació amb la identificació de 

confrontants i superfícies, signat pel professional competent i visat pel col·legi corresponent, 

prèvia citació al representant municipal perquè valide com a acta prèvia a l'ocupació. 
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Quart. Una vegada formalitzat de mutu acord el preu just sobre el ben objecte d'expropiació, es 

procedirà al pagament a l'expropiat en el termini màxim d'un mes des de la seua subscripció 

per les dues parts. 

 

6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER EU PER UN MUNICIPI 

LLIURE DEL TRÀFIC DE DONES I XIQUETES 

 

L’alcalde presenta, al Ple, la moció d'Esquerra Unida, la còpia de la qual ha estat repartida 

prèviament a tots els regidor perquè siga debatuda i que es presenta a continuació: 

 

 

 

 

MOCIÓ 

 

La prostitució és una forma d'explotació que ha de ser abolida i no una professió que cal 

reglamentar perquè és una forma de violència de gènere extrema. 

 

Regular la prostitució legitima implícitament les relacions patriarcals: equival a acceptar un 

model de relacions asimètriques entre homes i dones, establir i organitzar un sistema de 

subordinació i dominació de les dones, i anul·la la tasca de diversos decennis per millorar la 

lluita per la igualtat de les dones. 

 

En legitimar-la, es converteix en un suport del control patriarcal i de subjecció sexual de les 

dones, amb un efecte negatiu no solament sobre les dones i les xiquetes que estan en la 

prostitució, sinó sobre el conjunt de les dones com a grup, ja que la prostitució confirma i 

consolida les definicions patriarcals de les dones, la funció de les quals seria el fet d'estar al 

servei sexual dels homes. 

 

Si reglamentem la prostitució, i la integrem en l'economia de mercat, diem que això és una 

alternativa acceptable per a les dones i, per tant, si és acceptable, no és necessari remoure les 

causes, ni les condicions socials que possibiliten i determinen les dones a ser prostituïdes. 
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Mitjançant aquest procés, es reforça la normalització de la prostitució com una «opció per a les 

pobres». 

 

Si convertim aquesta violència en una professió com una altra qualsevol per a les dones. Com 

podrem educar per a la igualtat en una societat on les xiquetes sabran que el seu futur poden 

ser prostitutes, si veuen d’altres exhibir-se en aparadors a l'estil del barri roig d'Holanda, i els 

xics sabran que pot usar-les per al seu gaudi sexual si tenen els suficients diners per pagar-ho? 

 

En una societat que regule la prostitució socialitzem xiquets i xiquetes en valors clarament 

diferenciats: als xiquets, en el fet que ells com a homes, podran comprar, pagar per usar, el 

cos, l'atenció, el temps... de les dones. I a les xiquetes, que elles com a dones, poden estar al 

servei dels homes. Potser no elles personalment o directament, però sí les dones, moltes 

dones. 

 

Per això compartim i defensem clarament l'ambiciosa postura del moviment abolicionista que 

cerca anar a l'arrel d'un problema que afecta els drets humans. Drets que mentre que 

essencials estan fora de discussió: els de tota persona a no ser abusada ni utilitzada 

sexualment, ni de manera gratuïta ni a canvi de cap compensació econòmica. Per aquest 

motiu, el focus s’ha de dirigir a les persones que demanden, la clientela, els prostituïdors. 

Perquè sense demanda, l'oferta desapareix. 

 

Si volem construir realment una societat en igualtat, hem de centrar les mesures en l'eradicació 

de la demanda, mitjançant la denúncia, persecució i penalització del prostituïdor (client) i del 

proxeneta. 

 

Suècia penalitza els homes que compren a dones o xiquets amb finalitats de comerç sexual, 

amb penes de presó fins a 6 mesos o multa, perquè tipifica aquest delicte com a «violència 

remunerada». En cap cas, es dirigeix contra les dones prostituïdes, ni pretén la seua 

penalització o sanció perquè la prostitució és considerada com un aspecte de la violència 

masculina contra dones, xiquetes i xiquets. 

 

Canviar la destinació de les dones i homes que estan en la prostitució passa per plantejar un 

sistema econòmic just i sostenible que incorpore en igualtat a tots dos sexes. 
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Canviar la seua destinació passa per perseguir a les màfies i no afavorir la seua instal·lació en 

el nostre país amb lleis permissives i amb models econòmics basats en la rajola o en 

«Eurovegas» a les nostres ciutats. Canviar la seua destinació per transformar la mentalitat 

d'aqueixos homes, no solament amb multes que els lleven les ganes, sinó amb una educació 

que obligue els mitjans a canviar la imatge de la dona com a objecte sexual i als homes a 

corresponsabilitzar-se emocionalment i vitalment. Canviar la seua destinació perquè els drets 

de les dones deixen de ser drets de segona i passen a formar part de debò dels drets humans. 

 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Museros que 

adopte els següents 

 

ACORDS 

 

1. El nostre ajuntament s'adhereix a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, xiquetes i 

xiquets destinats a la prostitució. 

2. El nostre ajuntament dissenyarà una campanya periòdica per sensibilitzar i convèncer la 

població que la prostitució és igual a violència de gènere i explotació sexual de les dones, es 

visibilitza el denominat eufemísticament «client», sempre en l'anonimat justificat socialment, 

cercant deslegitimar socialment i públicament els prostituïdors, protagonistes, actors 

responsables i còmplices actius en aquesta forma de violència de gènere. 

3. El nostre ajuntament exigirà, al Govern Central, i a la nostra comunitat autònoma, que 

s'aplique realment la llei, en perseguir el tràfic de dones i persones, i els proxenetes que 

acampen pels seus furs als clubs i bordells de carretera que tothom coneix. 

4. En col·laboració amb l'Administració central i autonòmica, el nostre ajuntament centrarà 

l'acció en l'eradicació de la demanda, amb la denúncia, persecució i penalització del prostituïdor 

(client) i del proxeneta, i exigirà, al Govern central ,que establisca urgentment una normativa 

que penalitze, com a Suècia, els homes que compren dones amb finalitats de comerç sexual, 

amb penes de presó fins a 6 mesos i de multa. 

5. Donar trasllat d’aquesta moció al Govern central, al Govern de la comunitat autònoma i als 

grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat. 
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Després de les intervencions dels grups polítics es procedeix a la votació, i s’estima la moció 

per 7 vots a favor de l'equip de govern (2 vots del PSOE, 3 vots de Compromís, 1 vot d'EU i 1 

vot de PGM), 3 vots a favor del PP i 1 abstenció de C’s. 

 

6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP POPULAR, EN 

DEFENSA DEL SECTOR CITRÍCOLA VALENCIÀ 

 

L’alcalde presenta, al Ple, la moció del Partit Popular, la còpia del qual ha sigut prèviament 

repartida a tots els regidors per ser debatuda. Cedeix la paraula al portaveu del PP, José M. 

Aznar, que fa una exposició dels motius de la problemàtica del sector citrícola valencià, que es 

presenta a continuació: 

 

MOCIÓ 

 

El recent acord entre la Unió Europea (UE) i la Comunitat d'Estats d'Àfrica del Sud, constitueix 

una nova claudicació de les autoritats comunitàries davant interessos econòmics molt concrets, 

els màxims beneficiaris dels quals no són uns altres que importants empreses citrícoles de 

Sud-àfrica i les signatures europees importadores dels seus agres' en la seua majoria 

holandeses o radicades a Gran Bretanya. 

 

Aquesta aliança comercial, a la qual el Parlament Europeu (PE) acaba de donar llum verda per 

una àmplia majoria, encarna una vegada més la indefensió en la qual es troben sumits els 

països del sud i els corresponents  sectors agraris davant la preponderància i l’hegemonia que 

exhibeixen sense cautela els països del nord. 

 

De nou, i per desgràcia, s'ha complit el vell tòpic que diu que l'agricultura ha tornat a ser 

utilitzada com a moneda de canvi en el curs de les negociacions per aconseguir un acord 

comercial entre la UE i algun país tercer o àrea econòmica del món. 

 

Abans de la ratificació definitiva d'aquest pacte pel Consell d'Europa, resultaria imprescindible 

que la UE elaborara l’informe corresponent sobre els efectes econòmics, socials, sanitaris i 

ambientals que pot tenir l'aliança amb la Comunitat d'Estats d'Àfrica del Sud. 
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A tot això, cal afegir que, en el supòsit de ratificació de l’esmentat acord, seria imprescindible 

reclamar algun tipus de compensació per minimitzar unes conseqüències que, segurament, 

seran extraordinàriament negatives. 

 

Per tot això, el Grup Municipal Popular a l'Ajuntament de Museros sotmet al Ple de la 

corporació l'aprovació dels següents: 

 

ACORDS 

Primer. lnstar al Consell, com a membre de la Delegació d'Espanya davant el Consell de la 

Unió Europea, a defensar al sector citrícola valencià, en portar a terme les accions següents: 

1. Sol·licitar la revisió dels tractats de la Unió amb Àfrica meridional per tornar a la situació 

actualment encara vigent. 

2. Reclamar, per al cas que entre en vigor el nou tractat, una compensació per la pèrdua 

econòmica que aqueixos acords ocasionen, tot establint clàusules de salvaguarda que 

preserven els interessos citrícoles espanyols, en establir contingents a la importació de cítrics 

sud-africans en aquells moments estratègics la presència dels quals en els mercats europeus 

resulta més perniciosa per a la citricultura espanyola i establir una línia de finançament 

específic per a la reconversió de plantacions de taronja Navelina i de varietats de mandarina de 

primera campanya. 

3. Incrementar la vigilància fitosanitària als ports d'entrada a la UE dels cítrics procedents de 

països no membres. 

Segon. Donar trasllat d’aquest acord a tots els grups parlamentaris amb representació a les 

Corts Valencianes”. 

 

Pren la paraula el portaveu de Compromís, Víctor Xercavins, per fer un aclariment sobre la 

seua intenció de vot a favor de la moció. Comenta que la moció és molt semblant a aquella que 

Compromís volia presentar. Fa una exposició de motius de la problemàtica del sector citrícola 

valencià i destaca que els eurodiputats del PP van votar a favor en el Parlament Europeu per  

deixar entrar taronges d'altres països a Espanya i comenta que primer hauran de convéncer el 

del seu propi partit, però, no obstant això, ells també votaren sí a la moció presentada. 
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Tots els partits polítics estan d'acord a afegir els punts de la moció que no ha presentat 

Compromís i que és molt semblant a la presentada pel PP, que fan referència a instar al 

Govern central a prendre mesures en el sector citrícola, aquests punts són:  

- L'Ajuntament de Museros insta al Consell a demanar al Govern de l'estat perquè present les 

propostes adients davant la Unió Europea per intensificar i reordenar les polítiques destinades 

a la cerca i obertura de nous mercats, així com a la conservació dels mercats actuals, per 

pal·liar els efectes de l'entrada sense aranzels de les taronges del sud d'Àfrica. 

- L'Ajuntament de Museros insta al Consell a posar-se en contacte amb la presidència del 

Govern per iniciar els tràmits necessaris perquè aquesta mesura no es faça efectiva en l'acord 

comercial amb el sud d'Àfrica i les taronges del sud d'Àfrica paguen aranzels a partir de 15 de 

setembre i que no entre així en competència deslleial amb la taronja valenciana. 

 

Després de les intervencions dels grups polítics s'estima la moció per unanimitat, amb la 

inclusió d'aquests dos punts. 

 

7. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER L'EQUIP DE GOVERN A 

favor D'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES. 

 

L’alcalde presenta, al Ple, la següent moció conjunta dels grups polítics, la còpia dels quals ha 

sigut prèviament repartida a tots els regidors, perquè siga debatuda i que es presenta a 

continuació: 

 

Cristina Civera Balaguer, Víctor Xercavins i Garcia, Mario Jordá Vidal, David Moreno Blanco, 

presenten al Ple de l'Ajuntament de Museros la moció següent perquè s’aprove mitjançant 

aquest escrit, a l'empara del que estableix el Reglament d'organització, funcionament i règim 

jurídic de les entitats locals. 

 

MOCIÓ 

 

El 2016, fins al 3 de novembre, han sigut assassinades, a l'Estat espanyol, 37 dones per 

violència de gènere i 2 menors, i hi ha 9 assassinats de dones més en recerca d’acord amb les 

dades de la Coordinadora Feminista de València i desgraciadament aquesta xifra haurà quedat 

desfasada quan debatrem aquesta moció. 
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El 17 de desembre de 1999, mitjançant la resolució 54/134, l'Assemblea General de l'ONU va 

declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les 

Dones. Una data que ha de servir, per a la reflexió de tota la societat, però també per a la 

renovació dels esforços de totes les institucions polítiques i socials, per lluitar contra aquesta 

xacra. 

 

Els assassinats conformen la màxima representació de les formes de violència masclista que 

continuen sotmetent les dones en tots els àmbits de la seua vida, i que representen una greu i 

sistemàtica vulneració dels drets humans de dones i xiquetes, més de la meitat de la població. 

Aquestes violències tenen el seu origen i nucli en la pervivència d'un sistema social 

heteropatriarcal, present en totes les estructures de la societat, que no considera la igualtat un 

autèntic dret de les dones. S’expressa en les lleis escrites mentre que en la vida real manté rols 

i responsabilitats diferenciats, resta credibilitat i autoritat a les dones, cosifica el seu cos i 

consolida pautes culturals que transmeten i reprodueixen estereotips que destaquen les 

responsabilitats i culpabilitats de les dones, que supervalora el que és considerat masculí i 

devalua i invisibilitza el que és considerat femení. Presenta com a normal que és la seua 

responsabilitat atendre els altres, que el seu treball és de menys qualitat, que moltes 

agressions són a causa del seu comportament i que les institucions, les societats o la seua 

parella tenen dret de decidir per elles. No es tracta de sexe fort i sexe feble, i és tot això el que 

fa vulnerables les dones. 

 

És per tot això que malgrat les reiterades declaracions en contra d'aquesta violència, els 

assassinats que es deriven no disminueixen, i tampoc les xifres de les agressions que tenen 

consideració de delicte penal. És necessari que les institucions públiques manifesten el seu 

rebuig a la violència vers les dones i que les seues declaracions es facen realitat cada dia amb 

la coherència de les accions. 

 

D’acord amb l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, en l'Estat espanyol més 

d'una de cada cinc dones majors de 15 anys (22%) ha patit violència física o sexual de la seua 

parella i menys d'una cinquena part ho ha denunciat. La violència masclista és la primera causa 

de mort prematura entre les dones, el masclisme mata i ha de ser una qüestió política de primer 

ordre. 
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És especialment preocupant el grau de presència de la violència contra les dones entre joves i 

adolescents, que mantenen perfils de submissió i gelosia, i ens indica que no anem per on s’ha 

d’anar en educació i prevenció. Cal denunciar la LOMQE (Llei orgànica de millora de la qualitat 

de l'ensenyament) que elimina els valors coeducadors. 

 

És també especialment preocupant la situació internacional que obliga migracions i 

desplegaments per motius econòmics i per persecucions i conflictes bèl·lics, i deixa en aquests 

processos les xiquetes i dones en situacions gravíssimes d'exposició a patir violències. 

 

És per tot això, que l'equip de govern de l'Ajuntament de Museros presenta, al Ple, les 

propostes d'acord següents: 

 

ACORDS 

 

1. Aquest ajuntament dedica un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones 

assassinades per violència de gènere, al mateix temps que expressa el seu rebuig a totes les 

manifestacions d'aquesta violència, redobla el seu compromís amb les víctimes i declara la 

tolerància zero amb els maltractadors. 

2. Aquest ajuntament declara la seua voluntat de fer de la prevenció contra les violències 

masclistes i la desigualtat una política prioritària i transversal, que impregne totes les polítiques 

desenvolupades mitjançant les seues regidories. 

3. És per això, que es compromet a dissenyar estratègies d'actuació i a elaborar els 

pressupostos municipals amb perspectiva de gènere, i això, pel que fa a la violència contra les 

dones, vol dir: 

a) Conèixer la realitat local pel que fa als maltractaments, per detectar on cal actuar i on cal 

prevenir. 

b) Elaborar un pla de formació del funcionariat, la totalitat de treballadors i treballadores 

municipals perquè siguen sensibles i tinguen estratègies per treballar les polítiques de gènere i 

contra la violència. 

c) Introduir entre les prioritats municipals la protecció i l’assistència a les dones que pateixen 

violència de gènere. 
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d) Desenvolupar estratègies de prevenció i accions contra la violència de gènere des dels 

àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, d'incentivació, d'associacionisme de les dones, sanitari, 

d'assistència social, dins les competències municipals i tenir-ho com a criteri transversal en 

qualsevol activitat municipal. 

4. Així mateix, es compromet a facilitar, amb els mitjans mitjos públics del qual disposa, tot tipus 

de campanya dirigida a la prevenció, l’orientació i la conscienciació de les desigualtats entre 

dones i homes i de la violència masclista. 

5. Com a entitat subvencionadora, aquest ajuntament es compromet a no subvencionar actes 

en els quals l'entitat organitzadora utilitze com a reclam publicitari el cos de les dones de 

manera sexista. 

6. Dissenyar un pla d'acció específic per a la prevenció i l’eradicació de la violència de gènere 

en l'adolescència, amb els valors de la coeducació, la cooperació i pel que fa a la diversitat 

afectiva i sexual, i que ha de constar d'objectius, d’accions i de calendari, amb la voluntat 

d'involucrar i de dinamitzar amplis sectors socials i ha de ser convenientment dotat els 

pressupostos municipals. 

 

1. Així mateix volem fer arribar, a les diverses administracions de la Generalitat i de l'Estat, la 

nostra preocupació per l'abandó d'actuacions públiques per protegir les víctimes de la violència 

de gènere i demanar que consideren la violència de gènere un tema d'Estat, entre els 

problemes més greus i urgents a resoldre. Que assignen els recursos pressupostaris adients 

perquè la lluita siga efectiva i que aquests no puguen ser disminuïts per cap motiu, ja que amb 

la situació de crisi que la nostra societat pateix la vulnerabilitat de les dones augmenta i es fan 

més necessaris encara. 

2. Exigir als governs que apliquen i desenvolupen la Llei integral de mesures de protecció 

contra la violència de gènere (BOE 1/2004) i la Llei integral contra la violència sobre la Dona 

(DOG Llei 7/2012) , que siguen dotades convenientment i avaluades, que es publiquen dades, 

actuacions i conclusions. 

3. Demanar, al Govern de l'Estat, que desenvolupe i implemente el Conveni d'Istanbul i el 

compliment de les recomanacions de la CEDAW. Que es reformen les lleis perquè queden 

reflectides totes les formes de violència contra les dones. 

4. Que s'eliminen les traves a les dones emigrants en situació irregular per accedir a les 

mesures d'atenció integral i protecció efectiva contra la violència de gènere i que es faça 
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efectiva la possibilitat de rebre asil o refugi polític per motius de persecució per violència 

masclista, identitat sexual i identitat de gènere. 

5. Reivindicar les competències municipals en matèria d'igualtat, prevenció i ajuda contra la 

violència de gènere i oposar-se a la pretensió del Govern de l'Estat de buidar d'atribucions els 

ajuntaments, a més d'exigir el finançament necessari. 

6. Aquest ajuntament s'adhereix a la Declaració de 2017 com l’Any contra la Violència de 

Gènere, impulsada per la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona -CSW61- 

pertanyent a ONWOMEN, i amb això el compromís de desenvolupar una política municipal 

activa, integral, participativa i coordinada a favor de la igualtat i contra la violència vers les 

dones, tot posant especial atenció en la violència que pateixen les dones joves i adolescents, a 

més d'augmentar les partides adscrites a igualtat i a lluitar contra la violència de gènere. 

7. Comunicar l'acord plenari al Govern central al Consell de la Comunitat Valenciana, a la 

Diputació Provincial i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 

 

Pren la paraula la regidora del PP, Vicenta Llácer per proposar que s'incloga el següent punt en 

l'acord de la moció, i que ells la votarien a favor: 

• Crear en un marc mancomunat un servei amb professionals en violència de gènere, i que 

aquest servei fera d’enllaç entre municipi i Administració. Aquest servei a més d'assessorar les 

víctimes, donar-los el reforç moral que necessiten, les acompanyaria en els processos i tràmits 

a realitzar; amb la finalitat d'evitar la sensació de solitud i abandó que les envolta. 

L'equip de govern acorda la inclusió del punt en la moció. 

 

Després de les intervencions dels grups polítics, s'estima la moció per unanimitat. 

 

8. DESPATX EXTRAORDINARI 

 

L’alcalde sotmet a votació la urgència per a la inclusió en l'ordre del dia de les propostes 

d'adhesió als convenis de beques per a titulats amb l’ADEIT i FUEV.  

 

Es procedeix a la votació i resulta aprovada la urgència per a la inclusió dels convenis en l'ordre 

del dia per unanimitat. 
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L’alcalde procedeix a donar una breu explicació sobre la conveniència de l'adhesió per 

fomentar l'adquisició d'experiència laboral dels titulats recents. 

 

Després de les intervencions, el Ple de la corporació acorda, per unanimitat, el següent: 

1. Formalitzar l'adhesió dels convenis amb ADEIT i FUEV. 

2. Remetre aquest acord a ADEIT i FUEV per a la signatura. 

 

L’alcalde sotmet a votació la urgència per a la inclusió en l'ordre del dia de la moció conjunta 

dels grups polítics representats per Vicente Pérez Costa, Víctor Xercavins i Garcia, Mario Jordá 

Vidal i David Moreno, sobre l'adscripció de les parcel·les que formen els parcs públics del 

sistema general (GEL) als nous sectors de sòl urbanitzable, que s'ordenen i originen en el 

pròxim PGOU. 

 

Es procedeix a la votació resultant aprovada la urgència per a la inclusió de la moció en l'ordre 

del dia per 7 vots a favor de l'equip de govern (2 vots del PSOE, 3 vots de Compromís, 1 vot 

d'EU i 1 vot de PGM), 3 vots a favor del PP i 1 en contra de C’s. 

 

L’alcalde llig la moció: 

Vicente Pérez Costa, Víctor Xercavins i Garcia, Mario Jordá Vidal i David Moreno presenten, al 

ple de l'Ajuntament de Museros, mitjançant aquest escrit i en fer ús de les atribucions que els 

confereix i empara la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local d’acord 

amb l'article 97.3 del Reial decret 2568/1986 de 29 de novembre pel qual s'aprova el 

Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals perquè siga 

debatuda i aprovada la moció següent: 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Primer. La superfície de les parcel·les que formen els GEL previstos en les Normes subsidiàries 

de Museros, han tributat en concepte d'IBI urbana des de la revisió cadastral vigent des de l'1 

de gener de 2004. 

Segon. L'Oficina Tècnica Municipal –d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal de 

data 17 de desembre de 2015-, va detectar una discrepància entre la naturalesa urbana de 

determinats béns immobles contemplats en la ponència de valors d'aquest municipi vigent des 
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de l'1 de gener de 2004 i la classificació urbanística que realment els correspon, ja que es 

tracta de superfícies qualificades com a parc públic de sistema general (GEL) i classificades 

com a sòl no urbanitzable (SNU), com es disposa en l'apartat 3.5 de la memòria justificativa i 

Pla núm. 2 de classificació i qualificació del sòl (Estructura general i orgànica del territori), de 

les Normes subsidiàries de planejament de Museros aprovades definitivament per la CTU de 

València en sessió de 17 de desembre de 1997. 

Tercer. En detectar aqueixa l’Oficina Tècnica Municipal aqueixa disconformitat, el 18 de 

desembre de 2015, l’alcaldia d’aquest Ajuntament va sol·licitar, a la Gerència Regional de 

Cadastre (Delegació d'economia i Hisenda de la Comunitat Valenciana), donar trasllat de 

l'anterior circumstància per a la seua esmena o correcció, de manera que siga incoat per 

aqueix organisme, el corresponent procediment administratiu legalment previst, per adequar el 

valor cadastral dels béns afectats a la classificació urbanística que realment ostenten, al no 

coincidir la descripció dels referits immobles que figuren inscrits en el Cadastre amb la realitat 

immobiliària. Tot això d’acord amb la llei 13/2015, de 24 de juny, de reforma de la Llei 

hipotecària aprovada per Decret de 8 de febrer de 1946 i del Text refós de la llei de cadastre 

immobiliari, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març. 

Quart. El passat 26 de juliol, la Gerència Regional de Cadastre va acordar –en resposta a la 

petició municipal-, aprovar el corresponent procediment simplificat de valoració col·lectiva 

PSRD núm. 427092/16, els efectes tributaris de la qual s'iniciarien a partir de l'1 de gener de 

2016, i es practicar la devolució dels ingressos incorrectes i les quantitats abonades amb els 

seus interessos corresponents dels últims quatre anys, a partir de 2012 fins a la regularització 

de l'any en curs. 

Les parcel·les objecte d'aquesta revisió cadastral es troben actualment en l’àmbit de la població 

i tot considerant no obstant això el perjudici produït als contribuents-propietaris dels àmbits 

afectats pel GEL –per la seua indeguda consideració com a terrens urbans, en ser aquests de 

naturalesa rústica d’acord amb les actuals Normes subsidiàries de planejament de Museros-, 

des que es va produir la revisió cadastral amb efectes des d'1 de gener de 2004, i ja que 

l'Ajuntament de Museros està immers en el procediment de tramitació i aprovació del nou Pla 

general d'ordenació urbana del municipi- la vigència del document de referència del qual ha 

estat prorrogada per la sotsdirectora general d'Avaluació Ambiental-, es proposa l’acord 

següent: 
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1. Incloure o procedir a l'adscripció de les parcel·les que formen els parcs públics del sistema 

general (GEL) als nous sectors de sòl urbanitzable, que s'ordenen i originen en el pròxim 

PGOU (Pla general d'ordenació urbana) de Museros pendent d'aprovació. 

 

Després de les intervencions dels grups polítics, es procedeix a la votació, i s’estima la moció 

per 7 vots a favor de l'equip de govern (2 vots del PSOE, 3 vots de Compromís, 1 vot d'EU i 1 

vot de PGM), 3 vots a favor del PP i 1 abstenció de C’s. 

 

9. DACIÓ DE COMPTES 

 

L’alcalde informa de tot el que ha esdevingut des del passat ple ordinari de 29 de setembre de 

2016: 

 

• S'informa al ple de la jubilació del funcionari de carrera Manuel Celda Peréz, que es va jubilar 

el 21 de novembre, que conste en acta els agraïments de la  corporació, per la tasca exercida 

en els anys de la seua estada en aquest ajuntament i que així se li remeta la certificació. 

• S'ha rebut una subvenció de la Conselleria d'Economia Sostenible, mitjançant l’Emcorp, per a 

la contractació de dues persones aturades, per al suport del servei de neteja municipal, per 

import de 7.500 €.  

• S'ha rebut una subvenció del salari jove per a l'Àrea de Servei Socials, per un import de 

15.000 €. Es procedirà a la selecció per a la contractació d'una educadora o pedagoga o 

psicòloga com a suport al gabinet psicopedagògic. 

• S'informa de la incorporació de dos policies locals com comissionats per  substituir baixes 

puntuals, una es preveu de llarga durada i l'altra més curta. 

• Variacions de personal laboral: contractació de personal laboral del 30 de setembre al 23 de 

novembre. S'han donat d'alta 19 persones i 7 de baixa. 8 són monitors de la Casa de Cultura, 1 

netejadora d'espais públics, 8 de neteja d'espais públics, 2 peons d'obra, i les baixes han sigut 

2 de neteja d'espais públics 3 de peons d'obra i 2 de neteja d'espais públics. 

• S'han adherit al Pla Museros Plus 105 nous veïns. Aquest pla estarà fins a l'1 de desembre. 

Teníem 523 veïns adherits, amb aquestes noves adhesions fa un total de 628 veïns adherits.  

• Pren la paraula Víctor Xercavins, per resolució de 6 d'octubre de 2016, de la Direcció General 

de Política Educativa, de la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport, s'han concedit 

els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'educació primària, corresponents al curs 
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2015-2016, als alumnes amb notes mitjanes superiors a 9, entre els quals han sigut 

seleccionats 3 alumnes del CEIP Blasco Ibáñez de Museros.  

Per tot això, en nom de la Regidoria d'Educació i de l'Ajuntament de Museros, volem felicitar i 

fer un esment especial reconeixent el mèrit acadèmic als alumnes del CEIP Blasco Ibáñez, 

David Muedra Alcover, amb un expedient de nota mitjana 9,89; a Laura Escribano Castellar i 

Germán García Alcover, per expedients amb nota mitjana de 10.  

Aquests alumnes han sigut convocats a les mencions per rendiment acadèmic al DOGV núm. 

7894, d'11 d'octubre de 2016. Se'ls farà arribar la felicitació de l'Ajuntament. 

• També vull felicitar un altre centre educatiu del poble, l’Escola La Masia, perquè la Conselleria 

els ha atorgat el reconeixement a la innovació educativa pels treballs de projectes que han 

implantat des del curs 2015-2016 i que la Generalitat els ha reconegut. 

• Finalment, s'informa que ja ha finalitzat el segon pagament de la Xarxa llibres. Aquest segon 

pagament s'ha fet als 432 beneficiaris finals, 39.989,47 €. En la primera fase, van participar 644 

beneficiaris que van rebre 55.065 € un total de 95.055 € en llibres que ens han finançat dels 

quals l'Ajuntament aporta una tercera part 31.685 €. 

• Pren la paraula Mario Jordá per informar del procés de pressupostos participatius que es 

porta a terme. De moment, és un assaig per saber com es fan aquestes coses bé per part de 

l'Ajuntament i perquè els veïns puguen veure com es fa i participen en la decisió de les 

inversions que faça l'Ajuntament l'any que pròxim, que siguen financerament sostenibles i que 

no generen una despesa.  

Hem acabat la primera fase amb bon resultat, atés que malgrat el curt termini transcorregut hi 

ha hagut 58 propostes, de les quals 39 s'han fet en línia. Ara ens trobem en la segona fase. 

Hem unificat propostes semblants i estem en un procés de selecció de les propostes vàlides i 

es descarten les que no serveixen en no ser inversions. Les propostes vàlides (les inversions) 

han de ser informades i valorades per l'Oficina Tècnica. Posteriorment, una vegada valorades 

les propostes, seran traslladades a les regidories corresponents per tenir-les en compte per 

elaborar els pressupostos. Es comunicarà a l'autor la proposta que es porte endavant i serà 

convidat a la trobada del dia 1 de desembre de 2016, a la Casa de Cultura, a les 19.00 h, on es 

farà una exposició d'idees i es votaran les propostes elegides. Així mateix, s'establirà un dia on-

line per votar els veïns interessats i que no hi puguen assistir presencialment. Els requisits per 

votar són ser major de 16 anys i estar empadronat al poble.  

Una vegada votades les propostes, es duran a terme tantes com admeta el pressupost. 

Esgotada la partida pressupostària, les propostes votades que no s'hagen realitzat quedaran 
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pendents fins que existisca novament partida pressupostària. En aquests moments, tanquem el 

pressupost i no tinc una dada precisa, però serà entre 30.000 i 35.000 €. 

Convide a tots els veïns a participar el dia 1 de desembre, a les 19.00 h, a la Casa de Cultura. 

La pàgina web per participar estarà disponible dilluns, 28 de novembre.  

 

10. DECRETS DE LA ALCALDIA 

 

S'informa de la relació de decrets del número 1138 al 1275 de 2016, 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.  

 

11. PRECS I PREGUNTES 

 

L’alcalde obri el torn de precs i preguntes: 

 

Pren la paraula el portaveu del PP, José María Aznar:  

1. S'ha modificat el procediment per presentar les mocions al ple? El termini és de 10 dies. Si 

no s'han modificat comenta que una moció que ha presentat l'Equip de Govern està fora de 

termini. Laura Asensio argumenta que s'ha presentat fora de termini perquè la reunió amb la 

persona que elabora el Pla d'igualtat no havia pogut abans. I José María. pregunta si ells 

presenten una moció fora de termini s'admetrà. 

2. Quan començaran les proves per cobrir la plaça d'auxiliar administratiu? 

Sr. Alcalde: s'ha sol·licitat, a la Direcció General de l'Administració Local, que envien un 

tribunal, amb un president, un secretari, 3 vocals i els suplents. En el moment que es tinga tot, 

es publicarà la llista definitiva d'admesos i la data de l'examen. 

3. Comenta que va tenir una reunió amb el regidor d'Urbanisme, ara alcalde en funció, i li va dir 

que anaven dues persones pel carrer Major, suposa que per altres carrers també, i prenien 

mesures de les façanes, i pregunta qui són? José María Aznar diu que l'alcalde li va dir que era 

un equip tècnic que feia una revisió cadastral aleatòria. Pregunta si ja han acabat el treball, si 

s'ha controlat el treball que han fet, si aqueixa revisió és a l'alça o la baixa.  
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Respon l'interventor, Gonzalo Gil: és una regularització cadastral que es fa en tots els 

municipis d'Espanya per part del Cadastre, i que l'Ajuntament de Museros tenia una empresa 

contractada que era Ofitec, que feien també revisions cadastrals, però en aquest cas no són 

ells, són empreses subcontractades pel Cadastre, les que s'encarreguen de fer-ho i que envien 

els fitxers amb les variacions trimestralment.  

José María Aznar: no es qüestiona que aquestes persones estiguen per ací, sinó que 

l'Ajuntament de Museros s'hauria d'interessar més sobre el que fan, si fan unes valoracions, de 

quina manera, perquè si fan les valoracions que li van comentar a ell fa uns anys quan era 

l'alcalde, eren molt elevades, eren terrorífiques. 

Sr. Alcalde: contesta que es van identificar una vegada al principi i no han tornat per 

l'Ajuntament i actuen d'ofici. 

4. Es dirigeix a Víctor Xercavins: ha llegit i li han dit alguns alcaldes, que 40 municipis i 20 

mancomunitats s'han adherit al Pacte del corredor Mediterrani, pregunta si Museros s'hi ha 

adherit.  

Víctor Xercavins: en el pròxim ple de la Mancomunitat ho preguntarà i li'l farà arribar. 

5. Comenta que els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2017 per a Museros no 

han sigut gens generosos, perquè han sigut zero, el desdoblament de la carretera de la 

Gombalda, que ja porta molts anys de retard 

 

Sr. Alcalde: contesta que en una reunió que va tenir per la implantació de la glorieta de la ctra. 

de Barcelona, es va comentar que el desdoblament de la CV-32 estava en fase de licitació, no 

hi ha diners a la Conselleria i parlem de molta inversió, no és simplement asfaltar i canviar 

semàfors. 

 

6. Comenta que en mitjans de comunicació, altres alcaldes, etc. comenten que dels fons 

FEDER de la UE, hi ha hagut diversos municipis d'aquesta comarca que han fet una agrupació 

de municipis per sol·licitar subvencions, és diners de la UE. Comenta que ell ha vist cinc 

agrupacions de municipis d'aquesta comarca. 

Sr. Alcalde: tenia constància de la publicació d'aquests fons i van estar reunits amb els 

alcaldes de Massamagrell i Rafelbunyol, i aquests fons ixen tots els anys i quan es tinga clar 

quin tipus d'inversions, les infraestructures de l'aigua, aqueix projecte que necessita un pla 

director per accedir-hi, aleshores sol·licitarem les ajudes.  
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7. José María diu que Museros diu que té 6.000 habitants i haurà d'agrupar-se amb altres 

municipis. 

 

Sr. Alcalde: actualment Museros té una necessitat d'actuació en la xarxa de sanejament i quan 

es ho tinga tot clar es demanaran els fons. 

 

Pren la paraula Manuel Moreno: comenta que en l'acte que es va fer de govern obert es va 

afirmar que s'havia trencat la tendència de pressupostos prorrogats en 2015 i 2016, de moment 

no s'ha trencat cap tendència, era per deixar-hi constància, que 2015 i 2016 no s'ha trencat cap 

tendència.  

 

1. Pregunta si en el tema de les factures se sabrà, que hi ha un portal de transparència en 

marxa, i si se sabrà periòdicament el tema de les factures, la despesa que hi ha.  

Sr. Alcalde: el tema dels pressupostos es tenia projectat portar al ple ordinari. En una comissió 

es va dir que pel 13 de desembre però no ha pogut ser. Intentarem arribar abans de 31 de 

desembre. 

 

Intervé Mario Jordá: quant al portal de transparència comenta que el 20 d'octubre es va tenir 

una reunió amb el tècnic del programa per a la formació. La secretària puntualitza que va ser el 

3 de novembre. Després de la fase de formació, ara es trobem en una fase de definició de les 

carpetes en les quals s'inclourà tota la informació, se sap que una carpeta serà de factures, 

però s'està definint l'organització perquè siga fàcil consultar-lo. Tot la informació introduïda, que 

puga estar en el format adient, tot això es farà a poc a poc, perquè la llei de transparència diu 

que no solament que estiga la informació a l'abast de tots, sinó que estiga comprensible, 

accessible i reutilitzable. Seria molt fàcil agafar un PDF que té l'interventor i penjar-lo, però això 

no és el que diu la llei, i aqueixa elaboració serà la que porte més temps. Abans del ple de 

pressupostos ja tindrem posat algunes coses en el portal de transparència i fa una invitació 

perquè diguen el que para ells seria el més urgent de posar-hi. 

 

2. Una de les reivindicacions històriques del partit polític que governa, i abans en l'oposició, és 

el tanca del parc de Verdolaga i un any i mitjà després no s'ha fet res.  

Respon Francesc Alcaina: està demanada la tanca, però les coses van lentes. 
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3. Què es fa a la rotonda que hi ha just al costat del parc de Verdolaga? 

 Francesc Alcaina: es lleven les pedres blanques per posar una aïllant perquè no cresca les 

herbes i després tornaran a posar-se les pedres blanques. 

 

Pren la paraula Vicenta Llácer:  

 

4. On anirà el nou col·legi? Què s'ha de respondre als veïns quan pregunten quan estarà? 

Sr. Alcalde: la parcel·la que es va cedir al costat del col·legi, que ara està el pàrquing 

dissuasori, no hi ha suficients metres, hi ha 9.100 m i són necessaris 10.000 m i que la 

geometria de la parcel·la no hi facilitava la construcció i tenia un problema afegit i és que durant 

la construcció, que serien 18 mesos,  per a 2 cursos escolars no seria compatible fer els 

treballs i els xiquets al col·legi. Davant aquesta problemàtica, es va estudiar la possibilitat de fer 

un altre col·legi, es va sol·licitar, estem l’1 en la llista, i la cessió dels terrenys i s'estudia com és 

la zona més favorable; a dia d'avui, s'ha de redactar el Pla especial d'expropiacions del sòl que 

necessari, per a la zona que encara no està delimitada. La condició que va posar la Conselleria 

era que s'havia de fer la cessió del sòl i la urbanització de la zona i es pot fer la urbanització 

paral·lela a la construcció del col·legi, mentre no tinguen la titularitat del sòl cedit no 

començaran a fer la redacció del projecte, i això serà, almenys, 1 any. 

Vicenta Llàcer: no entén com es reivindicava tant l'ampliació del col·legi quan no es podia fer, 

ella comenta que quan un reivindica alguna cosa és perquè es pot fer, s'han de reivindicar les 

coses quan són viables.  

Sr. Alcalde: no ens digueren de Conselleria que faltaven metres, que ells no saben el que els 

van dir als de l'anterior govern, però a ells els han dit això, que falten metres i la parcel·la no té 

la geometria adequada. 

Vicenta Llàcer: en l'escrit que va passar Víctor Xercavins de la Generalitat, ella entén que no 

s'ha remés la informació tècnica perquè encara no se sap la zona, està tot parat. 

Sr. Alcalde: és una reivindicació de l'equip de govern però que no és cosa d'ells sinó dels 

tècnics que diuen que no pot ser ací, i tot porta un procés, d'obtenció del sòl, etc. 

El Sr. Alcalde comenta que abans de seguir amb el torn de paraula li agradaria que la 

secretària especificara el procés de selecció que seguiran els tècnics. 

La secretària explica que d’acord amb la legislació vigent els processos de selecció han de ser 

més transparents i exigeixen més controls, per tant el que abans podia ser un negociat sense 

publicitat per la quantia ara ja no és convenient perquè la llei ens exigeix molt més. És per això 
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que la idea és fer un procediment negociat amb publicitat o un concurs obert amb la qual cosa, 

és un poc més llarg però està més obert a més tècnics, però això s'intentarà fer. Però si no està 

el Pla especial no es pot seguir amb el següent. 

5. El cost total del programa Xarxa Llibres per a l'Ajuntament de Museros és de 31.800 € 

aproximadament, però en el pressupost havia consignat 41.862 €, i els 10.000 € de diferència li 

agradaria saber si tenen alguna finalitat, o que es farà amb ells. 

Víctor Xercavins diu que hi ha moltes factures per pagar, que la liquidació és de la setmana 

passada i encara no s'ha concretat res, però ell vol que siga per pagar temes de cultura. 

6. En el passat 30 d'octubre, va acabar el termini per a la presentació de projectes d'aspirants 

en el modalitat post per a la contractació d'un llicenciat per un termini de 12 mesos per un 

import de 1.000 € al mes, pregunta si se sap ja qui ocuparà aqueixa plaça. 

Mario Jordá, contesta que això es fa conjuntament la Regidoria de Joventut i la de Participació, 

i no se sap encara la persona i la Diputació no ha resolt encara, i que la idea és d'un llicenciat 

que ajude en l'àrea de joventut i que desenvolupe activitats per a joves. En una reunió amb la 

Diputació es va dir que la idea era que començara abans que acabara l'any, però això és molt 

relatiu. En el moment que la Diputació resolga, s'informarà. I el procés de selecció serà 

semblant a l'altre procés de la Dipu et Beca. 

 

7. Museros s'ha adherit al Programa no estigues sol per Nadal de la Generalitat Valenciana? 

Aquest programa va destinat a persones majors de 65 anys, pensionistes o vídues de 65 anys i 

és un programa totalment gratuït ja que està destinat a persones amb escassos recursos 

econòmics. Li agradaria saber si Museros s'ha adherit, i quants han sigut. 

 

Laura Asensio, contesta que es pot mirar sense problemes. 

 

1. Es dirigeix a Francesc Alcaina: davant la Casa de Cultura hi ha un arbre amb un tronc 

estellat i molesta per a la gent que va al Centre de Salut, es podria llevar perquè aqueix tronc 

no té cap finalitat? Així mateix, comenta que hi ha senyals arrancats del pipi-ca al carrer de 

Montcada. 

 

 Francesc Alcaina, contesta que ho anota. 
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Pren la paraula  Javier Marí: comenta que algunes de les coses que tenia plantejades ja les 

han aclarides i s'han resolt els dubtes. 

1. Simplement aclarir un tema del col·legi, que a la Conselleria es va dir que faltaven aqueixos 

metres, però és l'Associació de Pares d'Alumnes, concretament la junta directiva, que ens van 

replantejar una opció que era possible, que en alguns casos amb menys metres es podia 

construir el col·legi, es va plantejar a la Conselleria i en principi era una opció que era viable, 

entén que canvien els polítics, no sap si canvien els tècnics, i no entén aqueix doble concepte. 

Ja va comentar, en el ple anterior, que seria molt important unificar en aquest sentit, oblidar-se 

de partits polítics, de sigles i anar al compromís de l'Ajuntament com a entitat, tots, perquè ens 

juguem molt. Perquè hem començat de zero una altra vegada i s'allarga una altra vegada el 

procés i ens veurem de nou en la mateixa situació i d'ací 3 anys estarem en l'oposició exigint-

ho i al final a qui han pres el pèl és a nosaltres i a vosaltres, a tots, i al final els perjudicats són 

els xiquets del poble. 

Víctor Xercavins contesta que una de les coses sobrevingudes sobre els metres és que a més 

de les unitats que ja n’havia és que en aquesta nova proposta que ens ha fet Conselleria ens 

han afegit una unitat d'educació infantil de 2 a 3 anys, i aqueixa unitat no pot estar en el mateix 

edifici sinó que han de tenir un edifici específic amb el seu pati específic, no poden estar al 

mateix pati que els altres, i aqueixa implantació de l'educació de 0 a 3 anys que serà 

progressiva i, a Museros, tot aprofitant que faran un nou centre s'ha afegit això i això implicava 

uns metres addicionals i que a més farien falta per pujar les tres unitats que ja teníem. 

 

Vicente Pérez contesta al comentari que ha fet Javier Marí, i li recorda que per traure el 

projecte, es va demanar per escrit i que al final va costar de traure i el va traure fotocopiat. 

Perquè sempre es parla d'un projecte de tres línies i a Conselleria sempre han dit que no hi 

tenen un projecte de tres línies i ell té un projecte fotocopiat ací de dues línies. 

Javier Marí li diu a  Víctor Xercavins que li conteste ell, Víctor diu que tenen raó els dos, que el 

primer projecte que es va redactar era de dues línies i en aqueix interval com es quedava 

xicotet es va demanar l'ampliació del col·legi i es va aconsellar de tres línies perquè no fóra 

deficitari de places a curt termini i això va fer que un projecte que ja estava quasi a la vista i en 

criteri de tots 

 s'ampliara a tres i significa que començara de zero i ara és de tres més la d'infantil. 
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2. Ja s'ha parlat de quan es poden presentar les mocions, i això vindria molt bé si començaren 

a fer-se les reunions del Reglament d'organització i de funcionament de l'Ajuntament, i així es 

podrien debatre quan es poden posar les mocions, que fóra un acte més participatiu i que tots 

sabérem que ja sabem les regles del joc però adaptar-les a les noves situacions, recorda que 

va ser una moció que es va aprovar en aquest plenari i demana que quan abans comence 

millor. 

 

3. També vol comentar un tema que s’ha comentat ràpidament en aquest ple i és el tema de 

Fontestad, s'ha fet alguna gestió sobre els 150.000 € i sobre els treballadors. 

Sr. Alcalde: contesta que quan Javier va presentar la moció li va dir que el conveni finalitzava 

abril o maig de 2017 i es va quedar que fins que no finalitzara o uns mesos abans començaria 

des de l'àrea d'Ocupació a demanar la informació si es complia el conveni. A partir d'aqueix ple, 

l'empresa Fontestad ha començat a contractar gent, s’envien fitxes, es criden, i esperem que 

aqueixos 450 veïns de Museros que era el còmput del conveni s'admeten. 

 

Javier Marí contesta que li sembla que molt bé que augmente l'ocupació i que es complisca el 

conveni. 

 

Comenta que com fins l'any que ve no hi haurà un altre ple ordinari aprofita per felicitar el Nadal 

encara que siga per l'octubre a tots, als assistents habituals als plens i també a les 5 persones 

que ens veuen ara mateix per Internet, que passen bones festes. 

 

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

certifique aquesta acta.  

 

 


