Núm. de sessió: 8
Tipus: ordinària
Hora d'inici: 19.00 h
Lloc: sala de sessions plenàries
Convocatòria: primera
Hora de finalització: 21.00 h

ASISTENTES

ASSISTENTS

Alcaldesa:
CRISTINA CIVERA I BALAGUER

Alcaldessa
CRISTINA CIVERA I BALAGUER

Concejales

Regidors

VICENTE PÉREZ COSTA
JUAN JOSÉ CARRIÓN RUBIO
NÉMESIS CARDONA GÓMEZ
SONIA GARCIA RUIZ
AGUSTÍN MUEDRA JORNET
BEATRIZ SÁNCHEZ BOTELLO
MANUEL MORENO COMES
MARIA SÁNCHEZ MARTIN
ANA ALCOVER TORRES
VÍCTOR XERCAVINS I GARCÍA
FRANCESC ALCAINA I COSTA
TOMAS PIQUERAS GIMENEZ

VICENTE PÉREZ COSTA
JUAN JOSÉ CARRIÓN RUBIO
NÉMESIS CARDONA GÓMEZ
SONIA GARCÍA RUIZ
AGUSTÍN MUEDRA JORNET
BEATRIZ SÁNCHEZ BOTELLO
MANUEL MORENO COMES
MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN
ANA ALCOVER TORRES
VÍCTOR XERCAVINS I GARCIA
FRANCESC ALCAINA I COSTA
TOMÁS PIQUERAS GIMÉNEZ

Secretaria:
ARACELI MARTIN BLASCO

Secretària
ARACELI MARTÍN BLASCO

1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES ANTERIORES.

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE
LES SESSIONS ANTERIORS

La Sra. Alcaldesa da cuenta de las actas
de la sesión ordinaria de 3 de octubre de
2019 y la sesión extraordinaria de 22 de
octubre de 2019, cuya copia ha sido
repartida previamente a todos los
concejales. Sabe que
el grupo
Compromis ha solicitado por escrito que
sean en valenciano, pero dado que la
técnica de promoción lingüística, ha
estado enferma y con las campañas de
navidad, le ha sido imposible poderlas
traducirlas al valenciano, pide disculpas
y a la mayor brevedad posible, se
intentará hacerlas llegar a todos los
grupos en valenciano.

L’alcaldessa informa de les actes de la
sessió ordinària de 3 d'octubre de 2019 i
de la sessió extraordinària de 22
d'octubre de 2019, les còpies de les
quals han sigut repartides prèviament a
tots els regidors. Sap que el grup
Compromís ha sol·licitat per escrit que
siguen en valencià, però atés que la
tècnica de promoció lingüística ha estat
malalta, i que amb les campanyes de
Nadal, li ha sigut impossible poder-les
traduir al valencià, demana disculpes, i
intentarà ferles arribar a tots els grups en
valencià, el més aviat possible.

Toma la palabra el portavoz del PP, D.

Pren la paraula el portaveu del PP,
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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE 5 DE DESEMBRE DE 2019

ACTA PLE
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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
DE 5 DE DICIEMBRE DE 2019

Pren la paraula el portaveu de
Compromís, Víctor Xercavins i Garcia, i
diu que se li ha avançat preventivament
l’alcaldessa, i torna a reiterar que no
sol·liciten només les actes de les
sessions plenàries, sinó tota la
documentació que se'ls haja d'enviar,
sap que no és una exigència sinó un dret
que tenen, i de la mateixa manera que
es respecten altres drets pensen que
aquest també s’ha de respectar. En el
punt 9 de l'acta d'octubre, quan es va
retirar la moció, simplement posa “es
retira la moció”, i els agradaria que
constara perquè es retira la moció. La
moció es va retirar perquè Compromís
volia que es consensuarà amb tot la
corporació, perquè fora assumida de
manera transversal per tots, com així va
ser i que tinguera una aplicació ràpida i
efectiva, aqueix va ser el motiu de retirarla. I ja al mateix temps, com s'ha de
rectificar l'acta, en la versió castellana
apareix la paraula incentibar amb b i és
amb v.

Toma la palabra el portavoz de
Ciudadanos,
D.
Tomás
Piqueras
Giménez, y comenta que en el punto nº
3 del pleno de octubre, está anotado que
Ciudadanos votó en contra, y no fue en
contra, fue abstención.

Pren la paraula el portaveu de
Ciudadanos, Tomás Piqueras Giménez, i
comenta que en el punt 3 del ple
d'octubre, està anotat que Ciudadanos
va votar en contra, i no va ser en contra,
fou abstenció.

El Pleno de la Corporación, aprueba las
actas por unanimidad.

El Ple de la corporació aprova les actes
per unanimitat

2.
EXPEDIENTE
2203/2019.
PROPUESTA DE ADHESIÓN AL
CONSORCIO “CONSELL DE L’HORTA
DE VALÈNCIA”.

2. EXPEDIENT 2203/2019. PROPOSTA
D'ADHESIÓ AL CONSORCI DEL
CONSELL DE L'HORTA DE VALÈNCIA

I.- Con fecha del 26 de noviembre de
2019, se remite al Ayuntamiento de
Museros, por la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, un correo
en el que se nos invita a adherirnos al
Consorcio Consell de l'Horta de
València, acompañado de un borrador
donde se contemplan los estatutos de
dicho Consorcio, para su valoración y

1. Amb data del 26 de novembre de
2019, la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient,
Canvi
Climàtic
i
Desenvolupament
Rural
remet,
a
l’Ajuntament de Museros, un correu en el
qual ens conviden a adherir-nos al
Consorci Consell de l'Horta de València,
i adjunten un esborrany en el qual
s’indiquen els estatuts d'aquest consorci
perquè el Ple de l’Ajuntament els valore i
els aprove.
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Toma la palabra el portavoz de
Compromís, D. Victor Xercavins i Garcia,
y dice que se le ha adelantado
preventivamente la sr. alcaldesa, y
vuelve a reiterar que no solicitan solo las
actas
del
pleno
sino
toda
la
documentación que se les tenga que
enviar, sabe que no es una exigencia
sino un derecho que tienen, y como se
respetan otros derechos piensan que en
eso se les tendría que respetar el suyo.
En el punto nº 9 del acta de octubre,
cuando se retiró la moción, simplemente
pone “se retira la moción”, y les gustaría
que constara porque se retira la moción,
se retira porque Compromís quería que
se consensuará con todo la corporación,
para que fuera asumida de forma
transversal por parte de todos, como así
fue y que tuviera una aplicación rápida y
efectiva, ese fue el motivo de retirarla. Y
ya de paso, como se tiene que rectificar
el acta, en la versión castellana aparece
la palabra “incentibación” con b y es con
v.
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Manuel Moreno Comes, i puntualitza que
en l'acta d'octubre, en el punt 3, està
anotat que el PP va votar en contra, i no
va ser en contra, va ser abstenció.

ACTA PLE

Manuel Moreno Comes, puntualiza que
en el acta de octubre, en el punto nº 3,
está anotado que el PP votó en contra, y
no fue en contra, fue abstención.

Por todo ello, Pleno del Ayuntamiento de
Museros adopta el siguiente acuerdo por
unanimidad:

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de
Museros adopta l’acord següent per
unanimitat :

PRIMERO.- Solicitar el ingreso en el
Consorcio del Consell de l’Horta de
Valencia y aceptar el contenido de los
estatutos del Consorcio así como las
obligaciones que derivan a la hora de
formar parte del mismo.

Primer. Sol·licitar l'ingrés en el Consorci
del Consell de l'Horta de València i
acceptar el contingut dels estatuts del
Consorci, i també, les obligacions que
deriven a l'hora de formar part d'aquest.

SEGUNDO.- Designar a Beatriz Sánchez
Botello,
como
representante
del
Ayuntamiento en la entidad y a Cristina
Civera Balaguer como suplente.

Segon. Designar Beatriz Sánchez Botello
com a representant de l'Ajuntament en
l'entitat i Cristina Civera Balaguer com a
suplent.

TERCERO.- Remitir el certificado de
este
acuerdo
a
la
Conselleria
competente en materia de Agricultura.

Tercer. Remetre el certificat d'aquest
acord a la conselleria competent en
matèria d'agricultura.

3.
EXPEDIENTE
1932/2019.
PROPUESTA DE APROBACIÓN DE
DECLARACIÓN DE RUINA DEL
CARRER NOU, 25.

3. EXPEDIENT 1932/2019. PROPOSTA
D'APROVACIÓ DE DECLARACIÓ DE
RUÏNA DEL CARRER NOU, 25

Vista la necesidad de iniciar una solución
definitiva sobre la vivienda que se
encuentra ocupando el vial en la Carrer
Nou, 25, que se debería de haber
ejecutado en el desarrollo durante la
urbanización de la UE-2 del Sector 1 que
hubiera conectado con la calle Palleter y
carrer Nou.

Vista la necessitat de donar una solució
definitiva sobre l'habitatge que ocupa el
vial dell carrer Nou, 25, que s'hauria
d'haver executat en el desenvolupament
de la urbanització de la UE-2, sector 1, i
que haguera connectat el carrer del
Palleter amb el carrer Nou

Con fecha de mayo de 2018 el técnico
municipal emite informe sobre la
estabilidad estructural de los edificios
situados en la C/ Nou 23 y 25, a raíz de
ese informe se inicia una actuación de
refuerzo lateral con la finalidad de
disminuir el riesgo de derrumbe,
actualmente se encuentra con el mismo

Amb data de maig de 2018, el tècnic
municipal va emetre un informe sobre
l'estabilitat estructural dels edificis situats
al carrer Nou 23 i 25, i a partir d'aqueix
informe, s'inicia una actuació de
reforçament lateral amb la finalitat de
disminuir el risc de solsida; actualment,
es troba amb el mateix reforç i el servei
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2. La Llei 5/2018, del 6 de març, de la
Generalitat Valenciana, en l'article 38,
crea el Consell de l'Horta de València,
com un ens gestor de l'Horta, adscrit a la
Conselleria d'Agricultura, que adopta la
forma de consorci, i en l'estructura del
qual formen part, d'acord amb l'article 42,
entre altres, una representació dels
ajuntaments de l'àmbit de l'Horta.
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II.- La Ley 5/2018, del 6 de marzo, de la
Generalitat Valenciana, en el artículo 38,
crea el Consell de l'Horta de València,
como un ente gestor de l'Horta, adscrito
a la Conselleria de Agricultura, que
adopta la forma de Consorcio, y en cuya
estructura forman parte, de acuerdo con
el artículo 42, entre otros, una
representación de los Ayuntamientos del
ámbito de l'horta.

ACTA PLE

aprobación por parte del Pleno del
Ayuntamiento.

revisa

Durant el mes d'agost, la propietària, o
en el seu cas una de les hereves
Carmen Fort, va sol·licitar verbalment a
aquest departament l'actuació del
personal tècnic municipal per a la
reparació de la solsida de la mitgera
posterior que separa el seu habitatge de
la de propietat municipal.

Con fecha 8 de agosto del presente año,
el aparejador municipal emite informe
detallado del estado, llegando a la
conclusión que el motivo del derrumbe
de la medianera viene originado por el
mal estado de la misma.

Amb data 8 d'agost de 2019,
l'aparellador municipal ha emés un
informe detallat de l'estat, amb la
conclusió que el motiu de la solsida de la
mitgera està originat pel seu mal estat.

Sobre la situación urbanística del
referido inmueble, en fechas pasadas se
solicitó informe al asesor jurídico del
Ayuntamiento, y visto el mismo, se
estima la voluntad de este equipo de
gobierno de iniciar un expediente de
tramitación que de una solución
definitiva.

Sobre la situació urbanística de
l’esmentat immoble, en dates passades
es va sol·licitar un informe a l'assessor
jurídic de l'Ajuntament, i vist aqueix,
s'estima la voluntat de l’Equip de Govern
d'iniciar un expedient de tramitació que
done una solució definitiva.

CONSIDERANDO el informe emitido por
el Asesor Jurídico del Ayuntamiento en
fecha 21 de octubre de 2019 respecto de
la situación urbanística del inmueble sito
en Carrer Nou, 25, sobre vial pendiente
de aperturar y urbanizar que conecta con
la UE-2 del Sector 1.

Considerant
l'informe
emés
per
l'assessor jurídic de l'Ajuntament, de 21
d'octubre de 2019, sobre la situació
urbanística de l'immoble situat al carrer
Nou, 25, sobre el vial pendent d’obertura
i urbanització que connecta amb la UE-2
del sector 1.

CONSIDERANDO que para culminar el
proceso de apertura y urbanización de la
prolongación de la calle Palleter de
titularidad pública, es necesario incoar
procedimiento
administrativo
de
desahucio de carácter sumarial, por el
que:

Vist que, per a culminar el procés
d'obertura
i
urbanització
de
la
prolongació del carrer del Palleter de
titularitat pública, és necessari incoar
procediment
administratiu
de
desnonament de caràcter sumarial:

1. Se extinguen los derechos
constituidos
sobre
bienes
inmuebles de dominio público, en
virtud de autorización, concesión
o cualquier otro título y de las
ocupaciones a que hubieren dado
lugar.

1. S'extingeixen els drets constituïts
sobre béns immobles de domini públic,
en virtut d'autorització, concessió o
qualsevol altre títol i de les ocupacions al
fet que hagueren donat lloc.

2. Se fijan las indemnizaciones
correspondientes.

2. Es fixen
corresponents.

3. Se lleva a cabo, en caso de
oposición, el lanzamiento de sus

3. Es porta a terme, en cas d'oposició, el
llançament
dels
seus
ocupants,

indemnitzacions
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Durante el mes de agosto, la propietaria
o en su caso una de la herederas de Dª
Carmen Fort, solicitó verbalmente a este
departamento la actuación por parte de
personal técnico municipal para la
reparación del derrumbe de la medianera
trasera que separa su vivienda por la de
propiedad municipal.

les

el
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d’obres
municipal
periòdicament.

ACTA PLE

refuerzo, revisándose periódicamente
por parte del servicio de obras municipal.

ocupantes, aplicable, asimismo a
la desocupación de la finca
reparcelada
a
favor
del
Ayuntamiento.

aplicable, així mateix, a la desocupació
de la finca reparcel·lada a favor de
l'Ajuntament.

CONSIDERANDO
que,
con
posterioridad a la resolución del
procedimiento
administrativo
de
desahucio, con el pago o depósito de la
correspondiente indemnización y en su
caso desalojo, procederá posteriormente
el derribo del inmueble y ejecución de la
obra de urbanización preceptiva.

Atés que, amb posterioritat a la resolució
del
procediment
administratiu
de
desnonament, amb el pagament o
depòsit de la indemnització corresponent
i, si escau, desallotjament, es procedirà
posteriorment
l'enderrocament
de
l'immoble
i
execució
de
l'obra
d'urbanització preceptiva.

RESULTANDO que procede incoar el
referido procedimiento de:

Vist que procedeix incoar
procediment, serà necessari:

2. Desahucio administrativo para
la recuperación posesoria del vial
(prolongación del carrer Palleter
en su confluencia y conexión con
el carrer Nou) de titularidad
municipal (dominio público), en
virtud
de
Proyecto
de
Reparcelación de la UE-2 del
Sector 1 Residencial de Museros,
aprobado definitivamente por
acuerdo del Ayuntamiento en
sesión plenaria celebrada el 1 de
junio de 2000 e inscrito libre de
cargas a favor del Ayuntamiento
de Museros en el Registro de la
Propiedad de Moncada en fecha
19 de diciembre de 2000.
Aprobación
de
expediente
reparcelatorio que declaró la
extinción del título de propiedad y
posesorio y/o de uso del actual
ocupante e inmueble.

2. Desnonament administratiu per a la
recuperació
possessòria
del
vial
(prolongació del carrer del Palleter en la
seua confluència i connexió amb el
carrer Nou) de titularitat municipal
(domini públic), en virtut del projecte de
reparcel·lació de la UE-2 del sector 1,
residencial
de
Museros,
aprovat
definitivament per acord de l'Ajuntament
en sessió plenària d'1 de juny de 2000 i
inscrit lliure de càrregues a favor de
l'Ajuntament de Museros en el Registre
de la Propietat de Montcada el 19 de
desembre
de
2000.
Aprovació
d'expedient de reparcel·lació que va
declarar l'extinció del títol de propietat i
possessori o d'ús de l'actual ocupant de
l’immoble.

Visto cuanto antecede y visto el
dictamen favorable de la Comisión de
Urbanismo de fecha 20/11/2019, el
Pleno de la Corporación por 7 votos a
favor del equipo de gobierno (6 votos
PSOE y 1 de EU), 3 votos a favor del
PP, 1 voto a favor de C’s y 2
abstenciones de Compromís, acuerda lo
siguiente:

Vist tot això, i atés el dictamen favorable
de la Comissió d'Urbanisme de 20 de
novembre de 2019, el Ple de la
corporació per 7 vots a favor de l'Equip
de Govern (6 vots PSOE i 1 d'EU), 3 vots
a favor del PP, 1 vot a favor de
Ciudadanos i 2 abstencions de
Compromís, acorda el següent:
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1. Emissió dels informes adients per a
declaració de situació de ruïna pel mal
estat de l'habitatge, ja que es pot
generar una situació d’alt risc per als
seus ocupants.
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1. Emisión de los informes
pertinentes para declaración de
situación de ruina por el mal
estado
de
la
vivienda,
pudiéndose generar una situación
del alto riesgo para sus
ocupantes.

ACTA PLE

aqueix

Segon. Simultàniament, iniciar els tràmits
procedimentals per a contractar un
informe de valoració emés per una
societat de taxació homologada per una
entitat
pública,
que
avalue
la
indemnització corresponent pel bé
immoble situat al carrer Nou, 25, objecte
d'enderrocament per incompatibilitat amb
el planejament urbanístic, i una vegada
efectuada la taxació, caldrà procedir a la
sol·licitud d’un de l’interventor sobre la
seua consignació pressupostària i
posterior
atorgament
de
termini
d'audiència als interessats sobre la
valoració efectuada.

3. En caso de oposición a la tasación
efectuada, iniciar procedimiento de
desalojo y una vez cumplimentado, se
proceda a iniciar el correspondiente
procedimiento contractual para la
redacción de proyecto de obras de
derribo y de obras ordinarias de
urbanización para culminación de la
ejecución del viario y consiguiente
aprobación
de
procedimiento
de
licitación para posterior adjudicación a
empresa contratista.

Tercer. En cas d'oposició a la taxació
efectuada, s’iniciarà el procediment de
desallotjament, i una vegada portat a
terme, es procedirà a iniciar el
corresponent procediment contractual
per a la redacció de projecte d'obres
d'enderrocament i d'obres ordinàries
d'urbanització per a culminació de
l'execució del viari i consegüent
aprovació de procediment de licitació per
a posterior adjudicació a empresa
contractista.

4. DESPACHO EXTRAORDINARIO.

4. DESPATX EXTRAORDINARI

La Sr. Alcaldesa pregunta si hay algún
grupo municipal que quiera presentar
alguna moción y pasar a votar la
urgencia o no.

L’alcaldessa pregunta si hi ha algun grup
municipal que vulga presentar alguna
moció i passar a votar la urgència o no.

Comenta que el grupo Compromís ha
presentado una que se registró el día 25
de noviembre, pero por parte de
secretaria, no se ha podido poner en el
orden del día, porque no estaba según
los plazos legales de la Ley de Régimen
Local, no cumplía el plazo de 10 días.

Comenta que el grup Compromís n’ha
presentat una que es va registrar el dia
25 de novembre, però que per la
secretària, no l’ha posada en l'ordre del
dia perquè no complia amb els terminis
legals de la Llei de règim local, és a dir,
el termini de 10 dies.

Toma la palabra D. Victor Xercavins i

Pren la paraula Víctor Xercavins i Garcia,
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2. Simultáneamente iniciar los trámites
procedimentales para contratar informe
de valoración a emitir por sociedad de
tasación homologada por entidad
pública, que evalúe la correspondiente
indemnización por el bien inmueble sito
en carrer Nou, 25, objeto de derribo por
incompatibilidad con el planeamiento
urbanístico y una vez efectuada la
tasación, procédase a solicitar informe al
Interventor sobre su consignación
presupuestaria y posterior otorgamiento
de plazo de audiencia a los interesados
sobre la valoración efectuada.
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Primer. Iniciar procediment administratiu
de declaració d'extinció del títol
d'ocupació en concepte de precari de
l'immoble sobre bé de domini públic, viari
de la xarxa secundària en el seu moment
objecte de reparcel·lació inscrita en el
Registre de la Propietat a favor de
l'Ajuntament, i atorgar audiència als
afectats.

ACTA PLE

1. Iniciar procedimiento administrativo de
declaración de extinción del título de
ocupación en concepto de precario del
inmueble sobre bien de dominio público
–viario de la red secundaria en su día
objeto de reparcelación inscrita en el
Registro de la Propiedad a favor del
Ayuntamiento- y otorgar audiencia a los
afectados.

Araceli Martín, secretària general,
contesta que des del dia següent a la
presentació.

D. Victor Xercavins, contesta que así ya
lo tiene claro para futuras veces, porque
él la podría haber presentado el día 22 o
23 pero lo hizo el día 25 para hacerla
coincidir con el día.

Víctor Xercavins contesta que així ja ho
té clar per a futures vegades, perquè ell
la podria haver presentat el dia 22 o 23
però ho va fer el dia 25 per a fer-la
coincidir amb el dia.

Se procede a la votación de la urgencia
o no de incluir o no la moción presentada
por el grupo municipal de Compromís.

Es procedeix a la votació de la urgència
o no d'incloure o no la moció presentada
pel grup municipal de Compromís.

Se aprueba por unanimidad la urgencia
de la presentación de la moción.

S'aprova per unanimitat la urgència de la
presentació de la moció.

Toma la palabra D. Victor Xercvins i
Garcia, portavoz del grupo Compromís, y
lee la moción presentada:

Pren la paraula Víctor Xercavins i Garcia,
portaveu del grup Compromís, i llig la
moció presentada:

“Com cada any, el recompte de dones
assassinades ide menors es fa
insuportable. Enguany, amb 94 dones
assassinades en el moment que es
presenta aquesta mocíó, els feminicidis
superen els de l'any passat. Cal tindre en
compte les assassinades dins la parella,
peró també aquelles que no eren parella
o diversos vincles familiars, com ara
mares, o en prostitució; així com i dels
menors, a més dels assassinats que
estan encara en investigació.

“Com cada any, el recompte de dones
assassinades i de menors és fa
insuportable. Enguany, amb 94 dones
assassinades en el moment que és
presenta aquesta moció, els feminicidis
superen els de l'any passat. Cal tindre en
compte les assassinades dins la parella,
però també aquelles que no eren parella
o tenien diversos vincles familiars, com
ara mares, o en prostitució; així com dels
menors, a més dels assassinats que
estan encara en investigació.

Aquestes morts són la máxima
representació de la violéncia masclista
que sotmetent les dones en tots els
ámbits de la seua vida, i que representen
una greu isistemática vulneració dels

Aquestes morts són la màxima
representació de la violència masclista
que sotmeten les dones en tots els
àmbits de la seua vida, i que representen
una greu i sistemàtica vulneració dels
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Dña. Araceli Martin, secretaria general,
contesta que desde el día siguiente a la
presentación.
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portaveu de Compromís, que comenta
que la sotmetran a la votació d’urgència,
però per a tindre-ho clar per a futures
vegades, ell ha llegit l'article 116 de la
Llei de règim local que és la que ho diu, i
llig literalment: “S'inclouran en l'ordre del
dia les propostes presentades amb 10
dies naturals d'antelació a la data de la
sessió plenària ordinària, si la proposta
es presenta fora d'aquest termini, només
es podrá procedir a debat si el Ple vota
la urgència”. L'article 5 del Codi Civil
indica que els terminis assenyalats per
dies es compten a partir del dia següent,
i per tant, ell pregunta a partir de quan
s'ha de comptar.

ACTA PLE

Garcia, portavoz de Compromís, que
comenta que la someterán a la votación
de la urgencia, pero para tenerlo claro
para futuras veces, él ha leído el artículo
116 de la Ley de Régimen Local que es
la que dice eso, lee literalmente “se
incluirán en el orden del día las
propuestas presentadas con 10 días
naturales de antelación a la fecha del
pleno ordinario, si la propuesta se
presenta fuera de este plazo, solo se
podrá proceder a debate si el pleno voto
la urgencia”. El artículo 5 del Código
Civil, que los plazos señalados por días,
se cuentan a partir del día siguiente,
entonces él pregunta a partir de cuándo
se tiene que contar.

Aquestes violències tenen el seu origen i
nucli en la pervivència d'un sistema
patriarcal,
present
en
totes
les
estructures de la societat, que assumeix
com a natural la desigualtat, organitza la
societat, classifica jeràrquicament les
tasques, considera les tasques d’atenció
i responsabilitat de les dones, resta
credibilitat i autoritat a les dones, mentre
cosifica i consolida pautes culturals que
transmeten
i
reprodueixen
comportaments discriminatoris i sexistes.

El 17 de desembre de 1999, a través de
la
resolució
541134,
l'Assemblea
General de l’ONIJ va declarar el 25 de
novembre com el Dia lnternacional de
l'Eliminació de la Violéncia contra les
Dones. Una data, que hem acabat de
commemorar, que ha de servir, per a la
reflexió per part de tota la societat i
també per a la renovació dels esforços
per part de totes les institucions
polítiques i socials, per lluitar per la
transformació social necessária i urgent.
La violéncia masclista és la primera
causa de mort prematura entre les
dones, el masclisme mata i ha de ser
una qüestió política de primer ordre.

El 17 de desembre de 1999, mitjançant
la
resolució
541134,
l'Assemblea
General de l’ONIJ va declarar el 25 de
novembre com el Dia lnternacional de
l'Eliminació de la Violència contra les
Dones. Una data, que hem acabat de
commemorar, que ha de servir per a la
reflexió de tota la societat i també per a
la renovació dels esforços de totes els
institucions polítiques i socials, per lluitar
per la transformació social necessària i
urgent. 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.

Les dramátiques conseqüéncies de la
violéncia de génere, fruit de les
desigualtats socials que situen les dones
en una s¡luació de vulnerabilitat per patir
múltiples
agressions,
malgrat
la
progressiva conscienciació, no minven, i
fan evident que a banda de les
adhesions i manifestacions necessáries
per mostrar el rebuig, són necessaris
compromisos iaccions coherents amb les
dimensions i la transcendencia del
problema.

Les dramàtiques conseqüències de la
violència de gènere, fruit de les
desigualtats socials que situen les dones
en una situació de vulnerabilitat per patir
múltiples
agressions,
malgrat
la
progressiva conscienciació, no minven, i
fan evident que a més de les adhesions i
manifestacions necessàries per mostrar
el rebuig, són necessaris compromisos i
accions coherents amb les dimensions i
la transcendència del problema.

Tot i que manca molta feina, tant
ciutadana com institucional, l'any passat
va náixer el primer del Pacte Valenciá
Contra la Violéncia de Génere i Masclista
així com del Pacte Estatal Contra la
Violéncia de Génere i Masclista, al qual
Museros ja s'ha adherit.

Tot i que manca molta feina, tant
ciutadana com institucional, l'any passat
va nàixer el primer Pacte Valencià
Contra la Violència de Gènere i Masclista
i el Pacte Estatal Contra la Violència de
Gènere i Masclista, al qual Museros ja
s'ha adherit.
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Aquestes violéncies tenen el seu origen i
nucli en la pervivéncia d'un sistema
patriarcal,
present
en
totes
les
estructures de la societat, que assumeix
com a natural la desigualtat, organitza la
societat classificant jerárquicament les
tasques, considera les tasques de cura
responsabilitat de les dones, resta
credibilitat i autoritat a les dones, mentre
que les cosifica i consolida pautes
culturals que transmeten ¡ reprodueixen
comportaments discriminatoris i sexistes.
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drets humans de més de la meitat de la
població de la nostra societat. Però no
sols és tracta d'assassinats, també les
violacions, i les violacions grupals, són
una violència extrema contra les dones.

ACTA PLE

drets humans de més de la meitat de la
població a la nostra societat. Peró no
sols es tracta d'assassinats, també les
violacions, i les violacions grupals, són
una violéncia extrema contra les dones.

El Pacte Estatal contempla 200 mesures
amb 1.000 milions d'euros per als
primers cinc anys. Una de les mesures
més remarcable és la creació de
protocols en I'atenció primària sanitària i
en les urgències per tal que el personal
sanitari contribuïsca a detectar possibles
víctimes de violència en els primers
abusos, com ja és fa al nostre territori.
Una altra mesura que cal celebrar és el
reforçament i l’ampliació en tots els
nivells educatius del foment dels valors
igualitaris i de la prevenció del
masclisme i conductes violentes, en
treballar de manera especial amb
menors, i donar formació específica al
professorat. Però pactes i lleis han de
ser desenvolupats.

Els
Ajuntaments,
en
ser
les
Administracions més próximes a la
ciutadania, són els governs que poden
donar una resposta més rápida i eficaç a
aquest problema social.

Els
ajuntaments,
en
ser
les
administracions més pròximes a la
ciutadania, són els governs que poden
donar una resposta més ràpida i eficaç a
aquest problema social.

En aquest sentit, el nostre Ajuntament
vol reafirmar el seu compromís amb la
lluita contra la violéncia masclista i les
desigualtats que la legitimen i perpetuen.

En aquest sentit, el nostre ajuntament vol
reafirmar el seu compromís amb la lluita
contra la violència masclista i contra les
desigualtats que la legitimen i perpetuen.

Així mateix manifestem la nostra
preocupació pel enors comesos pel
sistema institucional, que anima les

Així mateix, manifestem la nostra
preocupació pels errors comesos pel
sistema institucional, que anima les
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El Pacte Estatal contempla 200 mesures
amb 1.000 milions d'euros per als
primers cinc anys. Una de les mesures
més remarcable és la de creació de
protocols en I'atenció primária sanitária i
en les urgéncies per tal que el personal
sanitari puga contribuir a detectar
possibles víctimes de violéncia en els
primer abusos, tal com ja es fa al nostre
tenitori. Una altra mesura que cal
celebrar és el reforgament i ampliació en
tots els nivells educatius del foment dels
valors igualitaris i la prevenció del
masclisme
i
conductes
violentes,
treballant de forma especial amb
menors, i donar formació específica al
professorat. Peró pactes i lleis han de
ser desenvolupats.
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El Pacte Valencià contra la Violència de
Gènere ha nascut per donar solució al
conflicte polític i social que suposa en
l'actualitat el terrorisme masclista. Les
línies estratègiques desenvolupades per
la Conselleria d'lgualtat i Polítiques
lnclusives són: garantir una societat lliure
i segura contra la violència de gènere,
feminitzar la societat, coordinar el treball
en xarxa per a I'atenció de dones
víctimes de violència masclista i de les
seues filles i fills, així com la
sociabilització, per tal que aquest tipus
de violència siga concebut com un
conflicte polític i tinga una dotació de
pressupost estable per desenvolupar i
implementar els objectius consensuats
pels partits polítics, pels agents
econòmics i socials, per les associacions
feministes, per les institucions públiques,
per les universitats, pel poder judicial
valencià, per les forces de seguretat i pel
tercer sector.

ACTA PLE

El Pacte Valenciá contra la Violéncia de
Génere ha nascut per donar solució al
conflicte polític i social que suposa en
l'actualitat el terrorisme masclista. Les
línies estratégiques desenvolupades per
la conselleria d'lgualtat i Polítiques
lnclusives són:
garantir una societat lliure i segura contra
la violéncia de génere, feminitzar la
societat, coordinar el treball en xarxa per
a I'atenció de dones víctimes de
violéncia masclista i de les seues filles i
fills així com la sociabilització, per tal que
aquest tipus de violencia siga concebut
com un conflicte polític i tinga una
dotació de pressupost estable per poder
desenvolupar i implementar els objectius
consensuats per partits polítics, agents
económics i socials, associacions
feministes,
institucions
públiques,
universitats, poder judicial valenciá,
forces de seguretat itercer sector.

També ens preocupen els models de
relacions afectivosexuals difosos sovint
als mitjans de comunicació i a les xarxes.
La pornografia és consumida en aquests
moments habitualment per adolescents
menors de quinze anys i la prostitució,
en aquests moments estem entre els tres
estats al món amb més prostitució, és
habitual entre joves de menys de trenta
anys.

És per tot aixó que aquest Ajuntament:

És per tot això que aquest ajuntament:

1. Manifesta un sentit i dolorós record a
la memória de totes les dones
assassinades per violéncia de génere i
fará un acte públic en senyal
d'homenatge i de reconeixement on es
llegiran els seus noms, com a
visibilització de la seua identitat, al
mateix temps que expressa el seu rebuig
a totes les manifestacions d'aquesta
violéncia, man¡festa el seu compromís
amb les víctimes i declara toleráncia zero
amb els maltractadors.

1. Manifesta un sentit i dolorós rècord a
la memòria de totes les dones
assassinades per violència de gènere i
farà un acte públic en señal d'homenatge
i de reconeixement en el qual es llegiran
els seus noms, com a visibilització de la
seua identitat, al mateix temps que
expressa el seu rebuig a totes els
manifestacions
d'aquesta
violència,
manifesta el seu compromís amb les
víctimes i declara tolerància zero amb els
maltractadors.

2. lnsta el govern de l'Estat a
desenvolupar la legislació necessária per
a incloure com a violéncia masclista
totes les violéncies contra les dones,
reconegudes al Conveni d'lstanbul. Que
aquest conveni siga tingut en compte
d'acord amb el rang superior que li
pertoca, prevalent al Codi Penal.

2. lnsta el Govern de l'Estat a
desenvolupar la legislació necessària per
a incloure com a violència masclista
totes les violències contra les dones,
reconegudes en el Conveni d'lstanbul.
Que aquest conveni sega tingut en
compte d'acord amb el rang superior que
li pertoca, i que prevalen en el Codi
Penal.

3. Exigir al govern de l'Estat el
desenvolupament
dels
PGE
(pressupostos generals de I'Estat) amb
perspectiva de génere, com a principi per
fer efectiva la legislació i la normativa.

3. Exigir el desenvolupament dels
pressupostos generals d'I'Estat (PGE)
amb perspectiva de gènere al Govern de
l’Estat, com a principi per fer efectiva la
legislació i la normativa.

4. Declara la seua voluntat de fer de la
prevenció
contra
les
violéncies
masclistes i la desigualtat una política
prioritária i transversal, que impregne
totes les politiques desenvolupades a
través de les seues regidories. Les

4. 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 politiques desenvolupades
mitjançant les seues regidories. Les
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També ens preocupen els models de
relacions afectivosexuals difosos sovint
als mitjans de comunicació i a les xarxes.
La pornografia és consumida en aquests
moments habitualment per adolescents
menors de quinze anys i la prostitució –
en aquests moments estem entre els tres
estats al món amb més prostitució- és
habitual entre joves de menys de trenta
anys.
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dones que pateixen violències a
denunciar els agressors, però que per
prejudicis o per falta de formació, en
massa ocasions els responsables no
porten endavant la seua tasca de
manera eficient i acaba en mort o en
abusos palesos contra la llibertat i
integritat de les dones.

ACTA PLE

dones que pateixen violéncies a
denunciar els agressors,
peró que per prejudicis o per falta de
formació, en massa ocasions els
responsables no porten avanl la seua
tasca de forma eficient i acaba en mort o
en abusos palesos contra la llibertat i
integritat de les dones.

5. Per aquest motiu, també insta el
Govern d'Espanya a modificar la Llei de
règim local per tal que els ajuntaments
recuperen les competències en promoció
de la igualtat entre dones i homes i en
matèria de violència de gènere com
estableix el Pacte d'Estat contra la
Violència de Gènere aprovat pel
Congrés. És urgent que es contracte
personal per a dotar els programes
contra la violència masclista o d'atenció
a les dones maltractades.

6. lnsta el Consell de la Generalitat
perqué s'adrece al Governd'Espanya a
reclamar la dotació económica perqué
les
entitats
locals
i
comunitats
autónomes puguen desenvolupar les
mesures establides en el Pacte d'Estat
contra la Violéncia de Génere aprovat
pel Congrés.

6. lnsta el Consell de la Generalitat
perquè s'adrece al Govern d'Espanya a
reclamar la dotació econòmica perquè
les
entitats
locals
i
comunitats
autònomes desenvolupen les mesures
establides en el Pacte d'Estat contra la
Violència de Gènere aprovat pel Congrés

7. lnsta el Consell de la Generalitat
perqué s'adrece al Congrés, per a exigir
que s'accelere l'aplicació, el treballs de
seguiment i I'avaluació sobre el
desenvolupament del Pacted'Estat per
part de la Comissió Permanent no
legislativa al Congrés.

7. lnsta el Consell de la Generalitat
perquè s'adrece al Congrés, per a exigir
que s'accelere l'aplicació, els treballs de
seguiment i I'avaluació sobre el
desenvolupament del Pacte d'Estat de la
Comissió Permanent no Legislativa al
Congrés.

8. Es compromet a facilitar o continuar
facilitant, a través dels mitjans públics
dels quals disposa, tot tipus de
campanyes dirigides a la prevenció,
orientació i conscienciació de les
desigualtats entre dones i homes i de la
violéncia masclista. I com a entitat
subvencionadora, el nostre Ajuntament
es compromet a no subvencionar actes
en les quals I'entitat organitzadora utilitze
el cos de les dones de forma sexista com
a reclam publicitari.

8. És compromet a facilitar, o a continuar
facilitant, amb els mitjans públics dels
quals disposa, tot tipus de campanyes
dirigides a la prevenció, a l’orientació i a
la conscienciació de les desigualtats
entre dones i homes i de la violencia
masclista.
I
com
a
entitat
subvencionadora, el nostre ajuntament
es compromet a no subvencionar actes
en els quals I'entitat organitzadora utilitze
el cos de les dones de manera sexista
com a reclam publicitari.

9. Demanem a la Conselleria de Justícia,
al Ministeri de Justícia i al Consell
General del Poder Judicial que

9. Demanem, a la Conselleria de
Justícia, al Ministeri de Justícia i al
Consell General del Poder Judicial, que
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5. Per aixó també, insta el Govern
d'Espanya a modificar la Llei de Régim
Local per tal que els ajuntaments
recuperen les competéncies en promoció
de la igualtat entre dones ¡ homes i en
matéria de violéncia de génere tal com
estableixel Pacte d'Estat contra la
Violéncia de Génere aprovat pel
Congrés. És urgent que es puga
contractar personal per a dotar els
programes contra la violéncia masclista o
d'atenció a les dones maltractades.
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accions municipals han de tindre un
caràcter pedagògic i transformador i ho
tindrem en compte a l'hora de planificar
les accions de totes les regidories, que
hem de fer sempre amb perspectiva de
gènere (tenint en compte com cada
decisió incideix de manera específica en
la vida de la ciutadania, i que en la
pràctica no siguen motiu de discriminació
de les dones).
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accions municipals han de tindre un
carácter pedagogic i transformadori i ho
tindrem en compte a l'hora de planificar
les accions de totes les regidories, la
qual hem de fer sempre amb perspectiva
de génere (tenint en compte com cada
decisió incideix de forma específica en la
vida de la ciutadania, i que en la práctica
no siguen motiu de discriminació de les
dones).

10. Com a municipi adherit a la xarxa de
ciutats lliures del tràfic de dones,
xiquetes i xiquets destinats a la
prostitució (sessió plenària d'octubre de
2016), ens comprometem a portar a
terme campanyes perquè aquesta greu
violació dels drets humans desaparega,
proporcionarem ajuda a les dones
objecte del tràfic i farem campanyes de
conscienciació per visibilitzar aquesta
injustícia. És necessària la formació del
funcionariat local, des de dones de la
policia fins a les de treball social, per tal
de poder actuar correctament.

11.És
absolutament
necessari
l'ensenyament afectivosexual dins el
sistema educatiu i per aixó cal canviar la
LOMQE (Llei orgánica de millora de la
qualitat de l'ensenyament) perqué el
sistema educatiu siga coeducador.

11.
És
absolutament
necessari
l'ensenyament afectivosexual dins del
sistema educatiu i, per això, cal canviar
la Llei orgànica de millora de la qualitat
de l'ensenyament (LOMQE) perquè el
sistema educatiu sega coeducador.

12. Es compromet a continuar complint
el Pacte Valenciá contra la Violéncia de
Génere i Masclista i a continuar difonentlo entre Ia seua ciutadania per tal
d'aconseguir el major nombre possible
d'adhesions a aquest document.

12. És compromet a continuar complint
el Pacte Valencià contra la Violència de
Gènere i Masclista i a difondre’l entre Ia
seua ciutadania per tal d'aconseguir el
major nombre possible d'adhesions a
aquest document.

13. Es donará trasllat d'aquests acords a
les associac¡ons del poble així com es
fará difusió en tots els mitjans municipals
de comunicació.”

13. És donarà trasllat d'aquests acords a
les associacions del poble per fer difusió
en tots els mitjans municipals de
comunicació”.

Toma la palabra D. Manuel Moreno,
portavoz del Partido Popular y dice que
esta es una moción que si o si hay que
votarla a favor. Lo que hay que hacer es
hacer todo el trabajo para terminar con
esta lacra y lo que hay que hacer es
trabajar y trabajar para solucionarlo. El
grupo Popular lo que piensa es que hay
que buscar soluciones en base a los
expertos que son los que saben cómo se
tiene que solucionar y los políticos luego
tienen que darle forma legislativa.

Pren la paraula Manuel Moreno,
portaveu del Partit Popular, i diu que
aquesta és una moció que sí o sí cal
votar-la a favor. El que cal és fer tot el
treball per a acabar amb aquesta xacra i
treballar i treballar per a solucionar-ho. El
grup Popular pensa que cal buscar
solucions amb els experts que són els
que saben com s'ha de solucionar i els
polítics després han de donar-li forma
legislativa.

Quiere puntualizar que se abusa
demasiado de esta lacra para sacar el
tema educativo, no existe ninguna
relación entre leyes educativas ni
políticos que gobiernan, ni el número de
muertos, no existe ninguna relación, son

Vol puntualitzar que s'abusa massa
d'aquesta xacra per a traure el tema
educatiu, no existeix cap relació entre
lleis educatives ni polítics que governen,
ni el nombre de morts, no existeix cap
relació,
són
variables
totalment
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10. Com a municipi adherit a la xarxa de
ciutats lliures del tráfic de dones,
xiquetes i xiquets destinats a la
prostitució (ple d'octubre de 2016),ens
comprometem a portar a terme
campanyes perqué aquesta greu violació
dels
drets
humans
desaparega,
proporcionarem ajuda a les dones
objecte de la tráfic i farem campanyes de
conscienciació per visibilitzar aquesta
injustícia. Cal formació del funcionariat
local, des de la policia fins a treball
social, per tal de poder actuar
correctament.
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intensifiquen les tasques de formació
dels membres de la judicatura i que
revisen els protocols d'actuació.

ACTA PLE

intensifiquen les tasques de formació del
membres de la judicatura i que revisen
els protocols d'actuació.

Per tot el que s'ha exposat, el Ple de la
corporació, després de les intervencions
dels grups polítics, aprova la moció
presentada per unanimitat, amb la
puntualització del Partit Popular que no
comparteix el punt núm. 11 de la moció.

5. DACIÓN DE CUENTAS.

5. DACIÓ DE COMPTES

La Sra. Alcaldesa da cuenta de tres
subvenciones que ha recibido el
Ayuntamiento, una es sobre igualdad,
por importe de 2.840,80 euros, otra es
para juventud por importe de 3.611,09
euros y la otra, este verano salió una
subvención puntual de cara a lo que
podían ser espectáculos para las fiestas
patronales, se solicitó con el espectáculo
que hizo la SUMM BIG BAND del día 15
de agosto y nos han concedido un
importe de 1.599 euros, no es mucho
pero toda subvención que venga es
bienvenida.

L’alcaldessa informa de tres subvencions
que ha rebut l'Ajuntament, una és sobre
igualtat, per import de 2.840,80 €; una
altra, és per a joventut per import de
3.611,09 €, i l'altra, aquest estiu va eixir
una subvenció puntual que podía ser per
a espectacles de les festes patronals, i
es va sol·licitar amb l'espectacle que va
fer la SUMM Big Band, de 15 d'agost, i
ens han concedit un import de 1.599 €,
no és molt però tota subvenció que vinga
és benvinguda.

La Sra. Alcaldesa, en nombre de la
Corporación, felicita públicamente a:

L’alcaldessa, en nom de la corporació,
felicita públicament:

- D. Sergio Chirivella Uso, policía local
del Ayuntamiento de Museros, por haber
intervenido en la “Operación Cabreco” en
labores de apoyo con la Guardia Civil del
Puesto Principal de Massamagrell, en la
coordinación
activa
y
habiendo
identificado a los ocupantes de un
vehículo que fue usado en la sustracción
de cableado de cobre, colaborando
permanente con la Guardia Civil con un
alto grado de profesionalidad, amor al

- Sergio Xirivella Uso, policia local de
l'Ajuntament de Museros, per haver
intervingut en l’operació Cabreco en
tasques de suport amb la Guàrdia Civil
de Massamagrell, en la coordinació
activa i en identificar els ocupants d'un
vehicle que va ser utilitzat en la
sostracció de cablejat de coure, i que
col·labora permanent amb la Guàrdia
Civil amb un alt grau de professionalitat,
amor al servei i que ha culminat aquest
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Por todo lo expuesto, el Pleno de la
Corporación, tras las intervenciones de
los Grupos Políticos, estima la moción
presentada por unanimidad, con la
puntualización del Partido Popular que
no acaba de compartir el punto nº 11 de
la moción.
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independents; per tant, els agradaria que
constara en acta que el grup Popular no
acaba de compartir el punt núm. 11 de la
moció, però no obstant això el vot serà
favorable, perquè la moció ho requereix,
el fons de la qüestió és que hem de
treballar per a solucionar-ho i el vot serà
favorable. I aprofita també per a dir que
els tres regidors d'aquest grup, alguns
per motius laborals i d’els altres per
conciliació familiar, no hi assistiran el 25
de novembre, els haguera agradat estar,
com han estat sempre que han pogut.

ACTA PLE

variables totalmente independientes, por
tanto, les gustaría que constara en acta,
que el grupo Popular no acaba de
compartir el punto nº 11 de la moción,
pero no obstante el voto va a ser
favorable, porque la moción lo requiere,
el fondo de la cuestión es algo que
tenemos que trabajar en solucionarlo y el
voto será favorable. Y aprovecha
también para decir que los tres
concejales de este grupo, por motivos
laborales y los otros por conciliación
familiar, no pudieron estar el día 25 N
ninguno de los tres, les hubiera gustado
estar, como han estado siempre cuando
han podido.

- Adrián Celda Martorell, veí de Museros,
per proclamar-se campió individual
d’escala i corda i de l’Edicom Interpobles
modalitat de galotxa de trinquet .

- Dña. Fina Ruiz Fenollosa, vecina de
Museros, por proclamarse primera
clasificada en la categoría de veterana B
por 2º año consecutivo en el “III Circuit
Caixa Popular Horta Nord.

- Fina Ruiz Fenollosa, veïna de Museros,
per proclamar-se primera classificada en
la categoria de veterana B per segon any
consecutiu en el III Circuit Caixa Popular
Horta Nord.

- Joel Climent Gomis, vecino de
Museros, y a sus padres, por obtener el
premio extraordinario al rendimiento
académico de educación primaria en el
curso 2018-2019.

- Joel Climent Gomis, veí de Museros, i
els seus pares, per obtindre el premi
extraordinari al rendiment acadèmic
d'educació primària en el curs 20182019.

- Justyn Cosmin Ionescu, vecino de
Museros, y a sus padres, por obtener el
premio extraordinario al rendimiento
académico de educación primaria en el
curso 2018-2019.

- Justyn Cosmin Ionescu, veí de
Museros, i els seus pares, per obtindre el
premi
extraordinari
al
rendiment
acadèmic d'educació primària en el curs
2018- 2019.

- Dña. Rosa Mª Castillo Varo,
trabajadora
del
Ayuntamiento
de
Museros, por el reconocimiento hecho en
Madrid, por jugadora de la Selección
Española de Fútbol con más de 50
internacionalidades con la selección
absoluta.

- Rosa M. Castillo Varo, treballadora de
l'Ajuntament
de
Museros,
pel
reconeixement fet a Madrid, com a
jugadora de la Selecció Espanyola de
Futbol amb més de 50 internacionalitats
amb la selecció absoluta.

También quiere informar que ya hay
fecha para el examen del proceso de
selección del coordinador de la Casa
Cultura, que será el próximo día 9 de
diciembre.

També vol informar que ja hi ha data per
a l'examen del procés de selecció del
coordinador de la Casa Cultura, la qual
serà el pròxim dia 9 de desembre.

También quiere informar que el Bar del
Hogar de los Jubilados, durante este
mes permanecerá cerrado, porque se ha
procedido a una nueva licitación y hay
un nuevo adjudicatario, que en breve, en
principio para el 1 de enero, abrirá el
nuevo adjudicatario.

D’altra banda, s’informa que el bar de la
Llar dels Jubilats romandrà tancat durant
aquest mes perquè s'ha procedit a una
nova licitació i hi ha un nou adjudicatari,
que en breu, en principi per a l'1 de
gener, l’obrirà.

Toma la palabra D. Juan José Carrión
Rubio, concejal de comercio, industria y
mayores y comenta que en principio solo
se abrirá un día el Bar del Hogar de los
Jubilados, el día 21 de diciembre, que
los jubilados harán la cena de navidad.

Pren la paraula Juan José Carrión Rubio,
regidor de Comerç, Indústria i Majors i
comenta que en principi sols s'obrirà un
dia el bar de la Llar dels Jubilats, el dia
21 de desembre, per fer el sopar dels
jubilats de Nadal.

Toma la palabra. Dña. Némesis Cardona

Pren

la

paraula

Némesis

Cardona
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- Adrián Celda Martorell, vecino de
Museros, por proclamarse campeón
individual de “escala i corda” y del
Edicom interpobles modalidad “galotxa
de trinquet.
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amb total èxit i eficàcia.
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servicio y habiéndose culminado éste
con total éxito y eficacia.

Gómez, regidora de Polítiques d'Igualtat
de
Gènere,
Polítiques
Inclusives,
Joventut i Cooperació Internacional, i
comenta que s'instal·laran 4 plaques a
l'entrada del municipi, com a municipi
protegit contra la violència de gènere, se
n'han posat ja dos però per les
condicions meteorològiques no se n'han
pogut posar les altres dues, però es
posaran.

Toma la palabra Dña. Sonia Garcia Ruiz,
concejala de cultura y promoción
lingüística, y matiza lo que ya ha
comentado anteriormente la alcaldesa,
del proceso de selección del coordinador
de la Casa de Cultura, que el día 9 de
diciembre por la mañana será el
examen, y se espera que antes de
navidad, ya haya una persona que se
haga cargo de la Casa de Cultura.

Pren la paraula Sonia García Ruiz,
regidora de Cultura i Promoció
Lingüística, i matisa el que ja ha
comentat anteriorment l'alcaldessa, del
procés de selección del coordinador de
la Casa de Cultura, que el dia 9 de
desembre al matí será l'examen, i
s'espera que abans de Nadal, ja hi haja
una persona que es faça càrrec de la
Casa de Cultura.

6. DECRETOS DE ALCALDÍA. DESDE
EL NÚMERO 683 HASTA EL 849.

6. DECRETS DE ALCALDIA
NÚMERO 683 AL 849

Se da cuenta de la relación de
decretos desde el último Pleno
ordinario del 3 de octubre de 2019,
desde el número 683 al 849 de
2019, ambos inclusive.

S'informa de la relació de decrets des de
l'última sessió plenària de 3 d'octubre de
2019, del número 683 al 849 de 2019,
tots dos inclosos.

El equipo de gobierno se da por
enterados y conformes.

L'Equip de Govern
assabentat i conforme.

El grupo Partido Popular se da por
enterados y no conformes.

El grup Partit Popular es dona per
assabentat i no conforme.

El grupo Compromís, se
enterados y no conformes.

dan

por

El grup Compromís es
assabentat i no conforme.

dona

per

El grupo Ciudadanos, se
enterados y no conformes.

dan

por

El grup Ciudadanos es
assabentat i no conforme.

dona

per

dona
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per

La Sra. Alcaldesa abre el turno de
ruegos y preguntas:

L’alcaldessa obri el torn de precs i
preguntes.

- Toma la palabra D. Manuel Moreno
Comes, portavoz del Partido Popular,
y comenta que ya hay algunas preguntas
que se han respondido, como lo de la
Casa de Cultura, pero con respecto del
Bar de los Jubilados, la antigua
concesionaria terminó el 30 de
noviembre y en las bases para la nueva
licitación se puso el 1 enero, porque se

Pren la paraula Manuel Moreno Comes,
portaveu del Partit Popular, i comenta
que ja hi ha algunes preguntes que s'han
respost, com la qüestió de la Casa de
Cultura, però sobre el bar dels Jubilats,
l'antiga concessionària va acabar el 30
de novembre i en les bases per a la nova
licitació es va posar l'1 de gener, per què
es va posar un mes, si està tancat, i just
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Gómez, concejala de políticas de
igualdad de género, políticas inclusivas,
juventud y cooperación internacional y
comenta que se van a instalar 4 placas a
la entrada del municipio, de municipio
protegido contra la violencia de género,
se han puesto ya dos pero por las
condiciones meteorológicas no se han
podido poner las otras dos, pero se
pondrán.

Cristina Civera contesta i diu que a
mitjan setembre, l'anterior adjudicatària
del bar Llar dels Jubilats tenia contracte
fins a abril de 2020, estava prorrogat,
però va presentar un escrit per registre
d'entrada en el qual comunicava a
l'Ajuntament que a partir del 31 de
desembre, volia voluntàriament finalitzar
el contracte, i per tal que durant el mes
de gener no romanguera tancat, es va
posar en marxa, es va traure la licitació i
es va adjudicar, però el nou adjudicatari
tenia un problema per a entrar abans,
perquè tenia un contracte firmat en un
altre lloc i havia de comunicar-ho amb
dos mesos d'antelació.

Entonces, dado que hay nuevo
adjudicatario, el anterior al saber que hay
nuevo adjudicatario, ya no tenía interés
en seguir, ha coincidido que lo que se
pretendía evitar, ha pasado. La fianza
que
estaba
depositada
en
el
ayuntamiento se ha quedado porque no
ha cumplido el contrato hasta cuando
tenía previsto.
Ha salido bien la licitación con el
adjudicatario, pero no ha salido bien
porque el mes de diciembre estará
cerrado. En principio el día 1 de enero
estará el bar abierto.

D’altra banda, en haver un nou
adjudicatari, l'anterior adjudicatària ja no
tenia interés a seguir, ha coincidit que el
que es pretenia evitar, ha passat. La
fiança que estava depositada a
l'Ajuntament no s'ha tornat perquè no ha
complit el contracte de permanència fins
quan es tenia previst.

Pregunta que la biblioteca ha estado
algunas mañanas cerrada, supone que
será por necesidades de la persona que
está allí y porque no se ha podido enviar
a alguien para abrir.

Pregunta que la biblioteca ha estat
alguns matins tancada, suposa que serà
per necessitats de la persona que hi
treballa, per què no s'ha enviat a algú
per a obrir?

Dña. Cristina contesta que por temas
personales y en todo el derecho del
mundo la persona que está en la
biblioteca ha solicitado unos permisos
más de los habituales por un tema
familiar, el día 9 no estuvo abierta
porque fue allí el examen de coordinador
de la Casa de Cultura y por necesidades
del ayuntamiento, ese día no se abrió y
el día 2 porque no se pudo organizar de
ninguna manera con el personal
disponible.

Cristina Civera contesta que per temes
personals i, amb tot el dret del món, la
persona que és a la biblioteca ha
sol·licitat més permisos dels habituals
per un tema familiar, el dia 9 no va estar
oberta perquè s’hi va fer l'examen per a
coordinador de la Casa de Cultura i per
necessitats de l'Ajuntament, aqueix dia
no es va obrir i el dia 2 perquè no es va
poder organitzar de cap manera amb el
personal disponible.

Ha eixit bé la licitació amb l'adjudicatari,
però no ha eixit bé perquè el mes de
desembre estarà tancat. En principi, el
dia 1 de gener estarà el bar obert.
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Contesta Dña. Cristina Civera y dice que
alrededor de mediados de septiembre, la
adjudicataria anterior del Bar Hogar de
los Jubilados, ella tenía contrato hasta
abril de 2020, que estaba prorrogado,
pero presentó un escrito por registro de
entrada en el que comunicaba al
ayuntamiento que a partir del 31 de
diciembre,
quería
voluntariamente
finalizar el contrato y para que durante el
mes de enero no permaneciera cerrado,
se puso en marcha, se sacó la licitación,
se adjudicó, el nuevo adjudicatario tenía
un problema para entrar antes, porque
tenía un contrato firmado donde está
ahora y tenía que comunicarlo con 2
meses de antelación.
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ara que l’Associació de Jubilats i
Pensionistes reparteix les caixes de
Nadal, i per què s'ha deixat el bar un
mes tancat?

ACTA PLE

puso un 1 mes, si está cerrado, y ahora
está la asociación de jubilados y
pensionistas repartiendo las cajas de
navidad, y pregunta porque se ha dejado
el bar 1 mes cerrado.

Cristina Civera contesta que aqueixes
places estan reservades per a persones
amb mobilitat reduïda, però per falta de
plaques no s'ha pogut acabar de
senyalitzar com s’hauria d’haver fet,
estem finalitzant l'any i esgotant algunes
partides i no estan senyalitzades com
hauria de ser, evidentment en cas que
estaciones no et denuncien.

D. Manuel Moreno puntualiza que él
pensaba que desde la reestructuración
de la placeta, se habían eliminado esas
plazas.

Manuel Moreno puntualitza que pensava
que, des de la reestructuració de la
placeta, s'havien eliminat aqueixes
places

Dña. Cristina contesta que se eliminó
una que estaba dentro de la placeta y se
ha ubicado en la C/ José Ruiz Gimeno, y
en la C/ Major, la que estaba a la altura
del Espai Jove, que por petición de una
señora usuaria se ha colocado más
cerca de la iglesia, para facilitarle la
movilidad. Está pendiente de poner la
señalización vertical.

Cristina Civera contesta que es va
eliminar una plaça que estava dins de la
placeta i s'ha situat al carrer de José
Ruiz Gimeno, i al carrer Major, la que
estava a l'altura de l’Espai Jove, que per
petició d'una senyora usuària s'ha
col·locat més pròxima a l'església, per a
facilitar-li la mobilitat. Està pendent de
posar la senyalització vertical.

D. Manuel comenta que en el Facebook
del ayuntamiento el otro día, en una
visita del gobierno a las obras de la
placeta, en uno de los ME GUSTA, no es
una cosa muy grave pero quieren
puntualizar
que
era
el
propio
ayuntamiento el que había dado a ME
GUSTA, entienden que el ayuntamiento
tiene que ser un poco imparcial.

Manuel Moreno comenta que en el
Facebook de l'Ajuntament, l'altre dia, en
una visita del govern a les obres de la
placeta, en un dels m’agrada, no és una
cosa molt greu però volem puntualitzarho, l’Ajuntament era el que havia indicat
m'agrada, entenen que l'Ajuntament ha
de ser un poc imparcial.

Dña. Cristina contesta que habrá sido un
despiste de las personas que la puedan
administrar, porque si se miran las
anteriores, en ningún momento el
ayuntamiento de Museros, porque es
comunicación
institucional
y
no
corresponde que se ponga un ME
GUSTA a una publicación. Ha sido un
error que se revisará y se quitará.

Cristina contesta que haurà sigut una
distracció de les persones que
l’administren, perquè si es miren les
anteriors, en cap moment l'Ajuntament
de Museros ho ha fet, perquè és
comunicació institucional i no correspon
que es pose un m'agrada a una
publicació. Ha sigut un error que es
revisarà i es llevarà.
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Dña. Cristina contesta que esas plazas
están reservadas para personas con
movilidad reducida, pero por falta de
placas no se ha podido acabar de
señalizar como se debe, estamos a
finales de año y estamos agotando
algunas partidas y no están señalizadas
como se debería, evidentemente en caso
de que estaciones no te denuncian.
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Manuel Moreno comenta que en el zona
del barri antic, l’aparcament està cada
vegada més complicat i ha observat que
en alguns llocs, està l'espai de
discapacitats però no està el senyal
vertical; per tant, entén que sí que es pot
aparcar, i hi ha gent que aparca perquè
no està el senyal vertical, s'hauria de
posar alguna cosa perquè quede clar
que es pot aparcar.

ACTA PLE

D. Manuel comenta que en el zona del
casco antiguo, el tema del aparcamiento,
cada vez está más complicado y ha
observado que en algunos sitios, está el
espacio de discapacitados pero no está
la señal vertical, entonces entiende que
sí que se puede aparcar, y hay gente
que aparca porque no está la señal
vertical, se debería poner algo que
quede claro que se puede aparcar.

Cristina Civera contesta que la persona
que s'encarrega de fer les publicacions,
va agafar l'ordre del dia del mes anterior,
i ella es va adonar, per tant, s'ha acordat
com a manera de treballar, que serà la
notificació que els arriba a ells com a
regidors, sense les dades personals, per
la Llei de protecció de dades però ja està
corregit i s'ha acordat com fer-ho perquè
no torne a passar.

D. Manuel comenta que hay algunas
aceras que hay vallas, básicamente las
que están cerca del mercado, pero
cuando pasa el mercado, las vallas se
quedan encima de la acera y la gente
tiene dificultades para pasar y en otros
sitios también están y ruega que se
busquen otros sitios para ponerlas.

Manuel Moreno comenta que hi ha
algunes
voreres
amb
tanques,
bàsicament les que estan prop del
mercat, però quan està el mercat, les
tanques es queden damunt de la vorera i
la gent té dificultats per a passar, i en
altres llocs, també estan i prega que es
busquen altres llocs per a posar-les.

Dña. Cristina contesta que esas vallas
están fijas en esos sitios y están
enganchadas con cadenas, pero pedirá
que comprueben que están donde
deberían de estar y que no molesten.

Cristina Civera contesta que aqueixes
tanques estan fixes en aqueixos llocs i
que estan subjectes amb cadenes, però
demanarà que comproven que estan on
haurien d'estar i que no molesten.

D. Manuel pregunta por la C/ Juan
Bautista, que hay poca luz.

Manuel Moreno pregunta pel carrer de
Juan Bautista, que hi ha poca llum

Dña. Cristina contesta que en esa calle,
hace años había una vecina que insistió
que faltaba una farola, se hizo un
informe por parte del ingeniero de aquel
momento (Ramiro) y del electricista y
están colocadas de forma que no hagan
falta más farolas, de todas formas, se
toma nota, y buscará el informe del
ingeniero y del electricista y no
correspondía.

Cristina Civera contesta que en aqueix
carrer fa anys hi havia una veïna que va
insistir que faltava un fanal, l'enginyer
d'aquell moment (Ramiro) i l'electricista
van fer un informe i estan col·locades de
manera que no facen falta més fanals;
no obstant això, es pren nota, i buscarà
l'informe de l'enginyer i de l'electricista i
no corresponia.

D. Manuel dice que en el anterior pleno
ya preguntó por el fallo de la “mascletà”
del día 16 de agosto y pregunta si sabe
la versión de la empresa.

Manuel Moreno diu que en l'anterior
sessió plenària ja va preguntar per la
fallada de la mascletà del dia 16 d'agost i
pregunta si sap la versió de l'empresa

Dña. Cristina
preguntado.

ha

Cristina Civera contesta que no ho ha
preguntat.

D. Manuel pregunta si se va a comunicar
a la adjudicataria del Bar de la Casa de
Cultura, que en un plazo máximo de 3

Manuel Moreno pregunta si es
comunicarà, a l'adjudicatària del bar de
la Casa de Cultura, que en un termini

contesta

que

no

Número: 2020-0012 Fecha: 04/11/2020

Dña. Cristina contesta que la persona
que se encarga de hacer las
publicaciones, cogió el orden del día del
mes anterior y ella se dio cuenta,
entonces se ha acordado la forma de
trabajar, que será la notificación que les
llega a ellos como concejales, quitando
los datos personales, por la Ley de
Protección de Datos pero ya está
subsanado y se ha acordado como
hacerlo para que no vuelva a pasar.
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Manuel Moreno comenta que en una
altra publicació del Facebook, en el ple
de hui es va posar, en l'ordre del dia, la
liquidació del pressupost de 2018.

ACTA PLE

D. Manuel comenta que en otra
publicación del Facebook, el pleno de
hoy se puso en el orden del día la
liquidación del presupuesto de 2018.

Cristina Civera contesta que es van
reunir l'altre dia amb l'adjudicatària
actual, perquè hi ha una sèrie de
reparacions per a fer i evidentment el
contracte està caducat des de fa 13 anys
i en no haver un contracte en vigor,
l'Ajuntament no pot assumir unes
reparacions, dins del que es preveu en la
Llei de contractes, se li comunicarà que
en el termini de 1, 2, 3, o el temps que
toc, es demanarà que l'Ajuntament
finalitze el contracte, mentre, l'Equip de
Govern, decidirà què fer, traure una nova
licitació o no, el problema que té el bar
de la Casa de Cultura, és que està
integrat dins de la Casa de Cultura, com
a bar independent no pot estar.
La Casa de Cultura estiga oberta al lliure
albir a tot el que vulga entrar, siga del
poble o no, està així 26 anys, però s'ha
de regularitzar, i si entra algú a la Casa
de Cultura, saber qui és, fins ara no ha
passat res, però si passa, ens
lamentarem del que passe. És cert que
es van canviar les claus, ella és qui
autoritza qui pot tindre clau, ara se sap
qui les té, no com abans que hi havia
moltes persones del poble que tenien
clau de la Casa de Cultura, entraven,
assajaven, eixien i era una mica caos.

D. Manuel dice que también se ha
publicitado que se van a impartir curso
de fitosanitarios y pregunta qué
asociación van a impartir el curso.

Manuel Moreno diu que també s'ha
publicitat que s'impartiran curs de
fitosanitaris i vol saber quina associació
impartirà els cursos.

Dña. Beatriz Sánchez contesta que es
una federación de cooperativas de
Valencia.

Beatriz Sánchez contesta que és una
federació de cooperatives de València.

D. Manuel dice que anteriormente se
hacían los cursillos y las personas tenían
que pagar un precio y ahora no se paga,
le pregunta a Dña. Beatriz que coste
tiene los cursillos.

Manuel Moreno diu que anteriorment es
feien els cursets i les persones havien de
pagar un preu i ara no es paga, li
pregunta a Beatriz Sánchez quin cost
tenen els cursets.

Dña. Beatriz contesta que quedaba
suficiente presupuesto, de la partida de
curso de agricultura, entonces como
tenía suficiente partida ha decidido que
la gente no pague, en total han sido
1.780 €.

Beatriz Sánchez contesta que quedava
suficient pressupost de la partida de curs
d'agricultura, i com que tenia suficient
partida va decidir que la gent no pague,
en total han sigut 1.780 €.
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Dña. Cristina contesta que se reunieron
el otro día con la adjudicataria actual,
porque hay una serie de reparaciones
para hacer y evidentemente el contrato
está caducado desde hace 13 años y no
habiendo un contrato en vigor, el
ayuntamiento no puede asumir unas
reparaciones, dentro de lo que se prevea
en la Ley de Contratos, se le comunicará
que en el plazo de 1,2, 3 o el tiempo que
toque, se va a pedir que por parte del
ayuntamiento finaliza
el
contrato,
mientras tanto, el equipo de gobierno,
decidirá qué hacer, sacar una nueva
licitación o no, el problema que tiene el
Bar de la Casa de Cultura, es que está
integrado dentro de la Casa de Cultura,
como bar independiente no puede estar,
que la Casa de Cultura esté abierta al
libre albedrio de todo el que quiera
entrar, sea del pueblo o no, está así 26
años, pero se tiene que regularizar y si
entra alguien en la Casa de Cultura
saber quién es y hasta ahora no ha
pasado nada, pero si pasa, nos
lamentaremos de lo que ha pasado. Es
cierto que se cambiaron las llaves, ella
es quien autoriza quien puede tener
llave, ahora se sabe quien las tiene, no
como antes que había muchas personas
del pueblo que tenían llave de la Casa
de Cultura, entraban, ensayaban, salían
y era un poco caos.
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màxim de 3 mesos ha d'abandonar-lo.

ACTA PLE

meses tiene que abandonarlo.

D. Manuel dice que les consta que los
vecinos de Hort de Xufa, presentaron un
escrito por las molestias del parking que
él ya comentó en el anterior pleno, y
pregunta si se les ha contestado al
escrito.

Manuel Moreno diu que els consta que
els veïns del carrer de l’Hort de Xufa, van
presentar un escrit sobre les molèsties
del pàrquing i que ell ja va comentar en
l'anterior ple, i pregunta si se'ls ha
contestat l'escrit.

Dña. Cristina contesta que no, porque
son sabedores del problema, es una
realidad y se está a la espera de cuadrar
presupuestos y ver si por parte del nuevo
interventor sería viable otra opción que
no fuera la tierra que hay.

Cristina Civera contesta que no, perquè
són sabedors del problema, és una
realitat i esperem quadrar pressupostos i
veure si el nou interventor creu que seria
viable una altra opció que no fora la terra
que hi ha.

D.
Manuel
pregunta
presupuesto del 2020.

Manuel Moreno pregunta
pressupost de 2020.

el

Dña. Cristina contesta que están en ello,
no está, porque se está mirando
detalladamente las partidas y no hay
previsión.

Cristina Civera contesta que estan en
això, no està, perquè s’ha estudiat
detalladament les partides i no hi ha
previsió

D. Manolo dice que a lo largo del año no
se ha hecho nada, ningún acto por los
40 años de ayuntamientos democráticos,
quiere comentar y aprovechar este pleno
para hacer un reconocimiento a esta
efeméride, algo muy importe para el
municipalismo.

Manuel Moreno diu que al llarg de l'any
no s'ha fet res, cap acte pels 40 anys
d'ajuntaments democràtics, vol comentar
i aprofitar aquest ple per a fer un
reconeixement a aquesta efemèride,
cosa molt import per al municipalisme.

- Toma la palabra Victor Xercavins,
portavoz de Compromís, comenta que
muchas de las cuestiones ya han sido
respondidas, y una de ellas es lo del
presupuesto 2020 y ya sabe que no hay
previsión pero tiene que haber un motivo
poderoso para no poderlo presentar en
tiempo y forma.

Pren la paraula Víctor Xercavins,
portaveu de Compromís, i comenta que
moltes de les qüestions ja han sigut
respostes, i una d'aqueixes és la del
pressupost de 2020, i ja sap que no hi ha
previsió però ha d'haver-hi un motiu
poderós per a no poder-lo presentar dins
del termini i en la forma escaient.

Dña. Cristina contesta que el nuevo
interventor tiene otra forma de trabajar y
como viene para quedarse, quiere
situarse, antes de aprobar el próximo
presupuesto.

Cristina Civera contesta que el nou
interventor té una altra manera de
treballar i com ve per a quedar-se, vol
situar-se, abans d'aprovar el pròxim
pressupost.

D. Victor dice que le concederemos el
beneficio del primer año, para que el
próximo año 2021 este a tiempo.

Víctor Xercavins diu que li concedirem el
benefici del primer any, perquè l'any
vinent 2021 siga a temps.

D. Victor habla del tema del coordinador
de la Casa de Cultura, y espera que el
día 9 salga una persona que se
mantenga y sea un poco profesional o
buena profesional.

Víctor Xercavins parla del tema del
coordinador de la Casa de Cultura, i
espera que el dia 9 isca una persona que
es mantinga i siga una mica professional
o bona professional.

D. Victor pregunta sobre el Plan de

Víctor Xercavins pregunta sobre el Pla
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sobre
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sobre

Vicente Costa respon que ja s'ha enviat i
l'única al·legació que es va rebre va ser
de la Conselleria i es va presentar
l'argumentació de perquè estava aqueixa
reserva de sòl i ho ha acceptat
Conselleria i ara estem en fase que ens
comuniquen l'aprovació de la fase del pla
estructural aprovat.

D. Victor comenta que a partir de eso se
empezarán las siguientes fases.

Víctor Xercavins comenta que a partir
d'això, començaran les següents fases.

D. Vicente Costa dice que una vez
aprobado
el
estructural,
las
competencias
para
los
planes
pormenorizados ya son municipales.
Después del plan estructural aprobado si
cualquier nuevo sector que se haya
dibujado y esté aprobado, se quiere
desarrollar, y hay un agente urbanizador,
se podría iniciar siempre y cuando
conforme se marcó el resto del 50% del
suelo que está consolidado estuviera
ejecutado.

Vicente Costa diu que una vegada
aprovat
el
pla
estructural,
les
competències per als plans detallats ja
són municipals. En aprovar-se el pla
estructural, i qualsevol nou sector que
s'haja dibuixat i estiga aprovat, es vol
desenvolupar, i hi ha un agent
urbanitzador, es podria iniciar com es va
marcar la resta del 50 % del sòl que està
consolidat i que estiguera executat.

D. Vicente Costa dice que el colegio, se
ha iniciado el procedimiento, ya están los
cálculos hechos, para empezar a llamar
a los vecinos-propietarios y en función
de la opción A que es ir al
aprovechamiento
urbanístico
o
ir
directamente a la expropiación, eso
llevará una serie de reuniones, y se está
a la espera de que la Dirección de
infraestructuras educativas apruebe la
inversión dentro del plan edificante y se
pasará por un pleno ordinario o
extraordinario que lo aceptaremos o no
en función de lo que diga la corporación
y a partir de ahí se podrá comenzar a ver
el colegio.

Vicente Costa diu que, sobre el col·legi,
s'ha iniciat el procediment, ja estan els
càlculs fets per a començar a cridar els
veïns propietaris i en funció de l'opció es
farà
l'aprofitament
urbanístic
o
directament a l'expropiació, això portarà
una sèrie de reunions, i s’espera que la
Direcció d'infraestructures educatives
aprove la inversió dins del pla edificant,
es passarà per un ple ordinari o
extraordinari, que l'acceptarem o no serà
en funció del que diga la corporació i a
partir d'això es podrà començar a veure
el col·legi.

D. Victor pregunta cómo está el contrato
del agua, en el anterior pleno se dijo que
como consecuencia del acuerdo con EU,
había que incorporar una cláusula de
responsabilidad social corporativa y el
gabinete jurídico que es que iba a
redactar la parte administrativa en breve
se devolvería al ayuntamiento. Se ha
devuelto ya?

Víctor Xercavins pregunta com està el
contracte de l'aigua, en l'anterior ple es
va dir que com a conseqüència de
l'acord amb EU, calia incorporar una
clàusula
de
responsabilitat
social
corporativa i el gabinet jurídic redactaria
la part administrativa i en breu es
retornaria a l'Ajuntament. S'ha retornat
ja?

D. Vicente Costa contesta que con el

Vicente Costa contesta que amb el pacte
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D. Vicente Costa responde que ya se ha
enviado y la única alegación que se
recibió fue por parte de Conselleria y se
presentó la argumentación de porque
estaba esa reserva de suelo y lo ha
aceptado Conselleria y ahora estamos
en fase de que nos comuniquen la
aprobación de la fase del Plan
Estructural aprobado.
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d'ordenació urbana, com es troba, si hi
ha alguna novetat.

ACTA PLE

ordenación urbana, como se encuentra,
si hay alguna novedad.

Víctor Xercavins comenta que en
l'anterior ple es va parlar del Punt
d'Informació Juvenil i volia saber com
estava la qüestió del personal.

Dña. Némesis Cardona contesta que se
está cubriendo de martes a viernes
personal de la casa, por la persona que
ha entrado por la subvención EMCORP y
los sábados se están haciendo talleres
por parte de una empresa externa.

Némesis Cardona contesta que es
cobreix de dimarts a divendres per
personal de la casa, per la persona que
ha entrat per la subvenció EMCORP i els
dissabtes una empresa externa fa tallers.

D. Victor comenta que entiende que esta
es una situación momentánea, transitoria
y que no se eternice. Hay algún
proyecto?

Víctor Xercavins comenta que entén que
aquesta és una situació momentània,
transitòria, i que no s'eternitze. Hi ha
algun projecte?

Dña. Cristina contesta que está previsto
cubrir la plaza por un técnico de
juventud, no ha sido posible hasta ahora
y esperan que durante el 2020, sea
posible.

Cristina Civera contesta que està previst
cobrir la plaça per un tècnic de joventut,
no ha sigut possible fins ara i esperen
que durant el 2020, siga possible.

D. Victor comenta que les gustaría estar
informados de las convocatorias de
plenos de la Mancomunidad y de los
temas que se traten.

Víctor Xercavins comenta
agradaria estar informats
convocatòries
de
plens
Mancomunitat i dels temes
tracten.

Toma la palabra D. Paco Alcaina y dice
que en la sede electrónica del
ayuntamiento llegan los órdenes del día
pero no la documentación y ruega que
se revise.

Pren la paraula Paco Alcaina i diu que en
la seu electrònica de l'Ajuntament arriben
les ordres del dia però no la
documentació i prega que es revise

- Toma la palabra D. Tomás Piqueras,
portavoz de Ciudadanos, y dice que la
calle de acceso al parking del Family
Cash estaba cortado, y comenta que en
la rotonda del Bar Rascanya hay un
peligro porque el paso de peatones está
borrado.

Pren la paraula Tomás Piqueras,
portaveu de Ciudadanos, i diu que el
carrer d'accés al pàrquing de Family
Cash estava tallat, i comenta que a la
rotonda del bar Rascanya hi ha un perill
perquè el pas de vianants està esborrat.

Comenta que en la Avda. Luis
Santángel, hay muchas hierbas y árboles
que sobrepasan casi hasta el carril bici,
ruega que se limpie.

Diu que a l’avinguda de Lluís Santángel,
hi ha moltes herbes i arbres que
sobrepassen i que arriben quasi fins al
carril bici, prega que es netege.

Dña. Beatriz contesta que se informará si

Beatriz

Sánchez

que els
de les
de
la
que es

contesta

que
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D. Victor comenta que en el anterior
pleno se habló del Punto de Información
Juvenil y quería saber cómo estaba la
cuestión del personal.
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de govern amb EU sol·licitaven una
clàusula de la RSC, l'equip redactor que
va fer la redacció del plec ens ha de
passar un informe, està parat per
intervenció, s'ha de fer la fiscalització i el
nou interventor ha arribat i està en això.

ACTA PLE

pacto de gobierno con EU solicitaban
una cláusula de la RSC, el equipo
redactor que hizo la redacción del pliego,
nos tiene que pasar un informe, está
parado por intervención, se tiene que
hacer la fiscalización y el nuevo
interventor ha llegado y está en ello.

Tomás Piqueras pregunta si al parc de
Tierno Galván han acabat les obres,
perquè és un fanguer.

Vicente Costa contesta que enviará la
técnico.

Vicente Costa contesta que enviarà un el
tècnic al parc.

Y no habiendo más asuntos que tratar,
se levantó la sesión, todo lo cual yo,
como secretaria, certifico y firmo, junto
con la alcaldesa.

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

En Museros, con fecha al margen
Documento firmado electrónicamente

Museros, amb data al marge
Document firmat electrònicament
Número: 2020-0012 Fecha: 04/11/2020

D. Tomás Piqueras pregunta si el parque
Tierno Galván, han terminado las obras,
porque aquello es un barrizal.
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s'informarà si això és competència
municipal i, si és així, s'estudiarà com
podar aqueixos arbres.

ACTA PLE

eso es competencia municipal y si es así
se estudiará como podar esos árboles.

