
AJUNTAMENT DE MUSEROS

CIF P4617900H
Plaça del Castell, 1
46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.ajunt-museros.com

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

DE 22 DE FEBRER DE 2018

Núm. de sessió:  2 Lloc: sala de sessions plenàries
Tipus: ordinària Convocatòria: primera
Hora d’inici: 19.00 h Hora de finalització: 22.45 h

ASSISTENTS

Alcaldessa: Cristina Civera Balaguer 

Regidors i regidores

Vicente Pérez Costa 

Juan José Carrión Rubio

Laura Brisa Alfonso

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

Jesús Piquer Bestuer

Secretària: Araceli Martín Blasco

Interventor: Gonzalo Gil Gómez

Absents: Jesús Lois Prior, per motius laborals.

ORDRE DEL DIA
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1. Proposta d'aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2.  Proposta  de nomenament de Laura Brisa Alfonso com a nova regidora de la 

corporació.

3.  Proposta  de  nomenament  de  Laura  Brisa  Alfonso  com a  representant  de  la 

corporació en Pactem Nord.

4. Proposta d'aprovació de la moció presentada pel Grup Popular de l'Ajuntament de 

Museros, per a donar suport i defensar la presó permanent revisable.

5. Proposta d'aprovació de la moció presentada pel Grup Popular de l'Ajuntament de 

Museros, per a sol·licitar la retirada de la Llei de protecció de l'horta a la Generalitat 

Valenciana.

6. Proposta d'aprovació de la moció presentada pel Grup Popular de l'Ajuntament de 

Museros, per a eliminar l'obligació d'un segon metge cirurgià en els festejos taurins 

populars.

7. Proposta d'aprovació de la moció presentada pel Grup Popular, per a l'equiparació 

salarial de les forces i dels cossos de seguretat de l'estat.

8. Proposta d'aprovació de la moció presentada per l'Equip de Govern, per a donar 

suport a la dignitat de l'educació valenciana.

9.  Proposta  d'aprovació  de  la  moció  presentada  per  l'Equip  de  Govern,  per  a 

fomentar els vehicles no contaminants.

10. Expedient 11/2018. Proposta d'adhesió al conveni de l'Autoritat de Transport 

Metropolità de València.

11.  Expedient  78/2018.  Aprovació  del  conveni  de  la  targeta  del  metro  per  a 

persones de la tercera edat, pensionistes i discapacitades.

12. Expedient 77/2018. Proposta d'aprovació del programa d'ajudes per naixement, 

adopció o acolliment permanent de menors, de l'Ajuntament de Museros.

13. Despatx extraordinari.

14. Dació de comptes.

15. Decrets d'alcaldia.

16. Precs i preguntes.

1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
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L’alcaldessa informa de l'acta de la sessió ordinària de 21 de desembre de 2017, i 

de l’extraordinària d'1 de febrer de 2018, la còpia de les quals ha estat repartida 

prèviament a tots els regidors i a totes les regidores. 

Vistes aquestes, s'aproven per unanimitat.

2. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LAURA BRISA ALFONSO COM A NOVA 

REGIDORA DE LA CORPORACIÓ

L’alcaldessa presenta, al Ple, la proposta de nomenament de Laura Brisa Alfonso 

com a nova regidora de la corporació, la còpia de la qual s'ha repartit prèviament 

als regidors i a les regidores.

Vista la renúncia expressa al càrrec de regidora, presentada per Némesis Cardona 

Gómez, de la qual es va prendre raó en la sessió plenària extraordinària d’1 de 

febrer de 2018.

Atés que s'ha rebut la credencial acreditativa de la Junta Electoral de la condició de 

persona electa, a favor de la candidata a qui correspon cobrir la vacant produïda, en 

concret  a  Laura  Brisa  Alfonso,  i  que  ha  sigut  formulada  la  declaració  de  béns 

patrimonials  i  de  causes  de  possibles  incompatibilitats  i  activitats  que  puguen 

proporcionar  ingressos econòmics,  a l'efecte de la  seua inscripció  en el  registre 

d'interessos corresponent, de conformitat amb l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 

d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Vist l'informe emés per la secretària general de l'Ajuntament de Museros, sobre la 

legislació aplicable a seguir en el procediment.

Per tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació pren coneixement de la presa de 

possessió de Laura Brisa Alfonso, amb el càrrec de regidora d'aquest ajuntament.

Tot complint amb el procediment legalment establit, la secretària general cedeix la 

paraula a la regidora, que jura per la seua consciència i honor, complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Museros amb lleialtat al rei, i  

guardar  i  fer  guardar  la  Constitució  i  l'Estatut  d'Autonomia  com  a  normes 

fonamentals de l'estat i de la nostra comunitat autònoma, de conformitat amb la 

legislació vigent. 
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El Ple de la corporació dóna la benvinguda a la nova regidora i, després de la presa 

de possessió, Laura Brisa Alfonso s'incorpora a la sessió.

3.  PROPOSTA  DE  NOMENAMENT  DE  LAURA  BRISA  ALFONSO  COM  A 

REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ EN PACTEM NORD

L’alcaldessa presenta, al Ple, la proposta de nomenament de Laura Brisa Alfonso 

com a representant  de  la  corporació  en Pactem Nord,  la  còpia  de  la  qual  s'ha 

repartit prèviament a tots els regidors i a totes les regidores.

Vist el nomenament de la regidora del PSOE, Laura Brisa Alfonso, en substitució de 

Némesis  Cardona Gómez,  i  atés  que  en la  sessió  plenària  extraordinària  de  28 

d'abril  de  2016,  es  va  designar  Némesis  Cardona  com  a  representant  de  la 

corporació en el Pactem Nord.

El Ple de la corporació, amb 9 vots a favor de l'Equip de Govern i 3 abstencions del 

Grup Popular, acorda designar com a representant de l'Ajuntament en el Consorci 

del Pacte Territorial per a la Creació d’Ocupació Pactem Nord, Laura Brisa Alfonso, i 

mantenir com a suplent Víctor Xercavins i Garcia.

4.  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DE  LA  MOCIÓ  PRESENTADA  PEL  GRUP 

POPULAR  DE  L'AJUNTAMENT  DE  MUSEROS,  PER  A  DONAR  SUPORT  I 

DEFENSAR LA PRESÓ PERMANENT REVISABLE

L’alcaldessa  cedeix  la  paraula  a  Manuel  Moreno,  regidor  del  Grup Popular,  que 

presenta al Ple la proposta d'aprovació de la moció presentada pel Grup Popular de 

l'Ajuntament  de  Museros,  per  a  donar  suport  i  defensar  la  presó  permanent 

revisable, la còpia de la qual s'ha repartit prèviament als regidors i a les regidores.

La Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei orgànica 

10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, que va entrar en vigor l'1 de juliol de 

2015, va introduir en la nostra legislació la presó permanent revisable. 
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Es tracta d'un instrument que existeix en molts països del nostre entorn, en governs 

de tot tipus de tall polític; és una institució coherent, que s'incorpora bé al nostre 

model de garanties i té un encaixament penal perfecte. 

La presó permanent revisable, tal com assenyala clarament l'exposició de motius 

d'aquesta llei, no renuncia a la reinserció del penat, ja que una vegada una vegada 

complida una part mínima de la condemna, “un tribunal haurà de valorar novament 

les circumstàncies del penat i del delicte comés, i podrà revisar la seua situació 

personal.” 

La previsió d'aquesta revisió judicial  periòdica de la situació personal del  penat, 

idònia  per  a  poder  verificar  en  cada  cas  el  pronòstic  necessari  favorable  de 

reinserció social,  diu l'exposició de motius  que “allunya tot  dubte d’inhumanitat 

d'aquesta pena, en garantir un horitzó de llibertat per al condemnat.” Una vegada 

complit el temps mínim de la pena, “si el tribunal considera que no concorren els 

requisits necessaris perquè el penat puga recuperar la llibertat, es fixarà un termini 

per a portar a terme una nova revisió de la seua situació i, si per contra, el tribunal 

valora que compleix els requisits necessaris per a quedar en llibertat, s'establirà un 

termini  de  llibertat  condicional  en  el  qual  s'imposaran condicions  i  mesures  de 

control orientades, tant a garantir la seguretat de la societat, com a assistir al penat 

en aquesta fase final de la seua reinserció social.” 

A més, l'exposició de motius afegeix que “la pena de presó permanent revisable no 

constitueix, per això, una sort de «pena definitiva» en la qual l'estat es desentén del 

penat.  Al  contrari,  es tracta d'una institució que compatibilitza l'existència d'una 

resposta  penal  ajustada  a  la  gravetat  de  la  culpabilitat,  amb  la  finalitat  de 

reeducació a la qual ha d’estar orientada l'execució de les penes de presó.”

Igualment,  assenyala  que  “es  tracta,  en  realitat,  d'un  model  estés  en  el  dret 

comparat europeu que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha considerat ajustat a 

la Convenció Europea de Drets Humans, ja que ha declarat que quan la llei nacional 

ofereix la possibilitat de revisió de la condemna de durada indeterminada amb vista 

a  la  seua  commutació,  remissió,  terminació  o  llibertat  condicional  del  penat, 

aquests són suficients per a donar satisfacció a l'article 3 del conveni (cf. SSTEDH 

12-2-2008,  cas  Kafkaris  vs.  Xipre;  3-11-2009,  cas  Meixner  vs.  Alemanya; 

13-11-2014,  cas affaire Bodein vs.  França;  3-2-2015,  cas  Hutchinson  vs.  Regne 

Unit).”
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Malgrat  tot  això,  diversos  grups  parlamentaris  van  presentar  un  recurs 

d'inconstitucionalitat, recurs que el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el 

juliol de 2015. L'admissió a tràmit no suposa cap pronunciament sobre el fons de 

l'assumpte,  encara  que  alguns  pretenen  la  derogació  d'aquesta  mesura  sense 

esperar el pronunciament del Tribunal Constitucional. 

Així,  el  4  d'octubre  de  2016,  el  Ple  del  Congrés  dels  Diputats,  va  debatre  i  va 

aprovar per majoria dels grups parlamentaris Basc (EAJ-PNB), Socialista, Esquerra 

Republicana,  Confederal  d'Units  Podem  -  En  Comú  Podem  -  En  Marea,  Mixt  i 

l'abstenció de Ciudadanos, i solament amb el vot en contra del Grup Parlamentari 

Popular, la proposició no de llei per a la derogació de la pena de presó permanent 

revisable.

I  més  recentment,  el  passat  10  de  novembre,  ha  sigut  admesa  a  tràmit  una 

proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 10/1995 del Codi Penal, que 

pretén derogar la presó permanent revisable i que compta amb l'únic vot en contra 

del Grup Popular.

Després d'aquests fets i actuacions, són multitud els ciutadans que han manifestat 

el seu suport a la pena de presó permanent revisable, que va comptar amb l'únic 

vot en contra del Grup Popular. 

Sobre la base de tot això, el Ple de la corporació, després de les intervencions dels 

grups polítics, amb 9 vots en contra de l'Equip de Govern i 3 vots a favor del Grup 

Popular, desestima els acords següents:

Primer.  Donar suport  a la figura de la presó permanent revisable incorporada a 

l'ordenament jurídic espanyol per la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual 

es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. 

Segon. Instar els diferents grups parlamentaris amb representació en el Congrés 

dels  Diputats,  a  reconsiderar  la  seua  postura  sobre  la  derogació  de  la  presó 

permanent revisable.

Tercer.  Traslladar  aquests  acords  al  ministre  de  Justícia,  als  grups  polítics  del 

Congrés, del Senat i de les Corts Valencianes i a la Junta de Govern de la Federación 

Española de Municipios y Provincias.

6



AJUNTAMENT DE MUSEROS

CIF P4617900H
Plaça del Castell, 1
46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.ajunt-museros.com

5.  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DE  LA  MOCIÓ  PRESENTADA  PEL  GRUP 

POPULAR  DE  L'AJUNTAMENT  DE  MUSEROS,  PER  A  SOL·LICITAR  LA 

RETIRADA  DE  LA  LLEI  DE  PROTECCIÓ  DE  L'HORTA  A  LA  GENERALITAT 

VALENCIANA

L’alcaldessa cedeix la paraula a José María Aznar, regidor del Grup Popular, que 

presenta al Ple la proposta d'aprovació de la moció presentada pel Grup Popular de 

l'Ajuntament de Museros, per a sol·licitar a la Generalitat Valenciana la retirada de 

la Llei de protecció de l'horta, que ha sigut prèviament repartida a tots els regidors i 

a totes les regidores.

MOCIÓ

La presentació de la Llei de protecció de l'horta ha suposat un rebuig per part de 

molts agricultors, propietaris i associacions del sector agrícola com AVA, que s'han 

oposat  a  l'aprovació d'aquesta llei  tal  com està redactada per  diverses  raons,  i 

perquè no respon en absolut a les necessitats dels agricultors que desenvolupen la 

seua activitat a l'horta, de manera que no servirà per a la finalitat de protecció de 

l'horta  que  persegueix.  La  Llei,  que  estranyament  ha  elaborat  la Conselleria 

d'Habitatge  i  no  la  Conselleria  d'Agricultura,  no  garanteix  la  supervivència  i  la 

viabilitat de les explotacions agràries, i converteix l'agricultor en l'únic responsable 

de cuidar la flora, la fauna i el paisatge, a més del patrimoni històric i hidràulic de 

l'horta, i tot això, sense rebre res a canvi, atés que l'esborrany de pressupostos per 

al 2018 no els contempla cap ajuda. Les úniques que es contemplen en la Llei (que 

no  té  un  reflex  real  en  els  pressupostos  del  2018  de  la  Generalitat),  estan 

reservades  per  als  agricultors  professionals,  que  són  menys  d'un  20  %  dels 

propietaris dels terrenys afectats per aquesta llei.

Aquesta llei, en paraules d’AVA - ASAJA, estableix moltes obligacions i, amb prou 

faenes, conté accions de suport específic per als agricultors; tampoc especifica una 

dotació  pressupostària  clara  per  a  començar  plans  de  modernització, 

reestructuració parcel·lària o innovació, que permeten aconseguir una agricultura 

competitiva i rendible. 
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Aquesta  llei  que  pretén  protegir  l'horta,  atenta  contra  la  supervivència  dels 

agricultors  tradicionals  que  són  els  que  l'han  mantinguda  fins  avui,  i  sense 

agricultors no hi  haurà agricultura,  i  sense agricultura no hi  haurà horta.  Tracta 

l'horta com un mer paisatge, sense tenir en compte aquest espai com el que és i ha 

sigut  històricament,  un  sector  econòmic  i  productiu;  a  més,  limita,  encorseta  i 

exerceix una política intervencionista que coarta la llibertat dels agricultors, perquè 

desenvolupen els seus camps en funció dels seus criteris i de la llei de l'oferta i la 

demanda, en funció de l'economia real. Implanta la possibilitat de l'expropiació de 

l'ús dels terrenys si en dos anys no s'hi ha conreat res, durant un termini que oscil·la 

entre els 6 i 30 anys en funció dels cultius que s’hi planten, tot atemptant contra el 

dret a la propietat privada i a la gestió patrimonial dels seus propietaris legítims, la 

qual cosa causa aquesta impugnació davant el Tribunal Constitucional.

El  Grup  Popular  de  l’Ajuntament  de  Museros  entén  que  aquesta  llei  perjudica 

greument els interessos dels agricultors locals, i sobre la base de tot el que s’ha 

exposat anteriorment, el Ple de la corporació, amb 9 vots en contra de l'Equip de 

Govern i 3 vots a favor del Grup Popular, desestima els acords següents: Primer. 

L'Ajuntament de Museros sol·licita la retirada d'aquesta llei de protecció de l'horta a 

la Generalitat i que se’n redacte una de nova que:

a) Garantisca la viabilitat de les explotacions agrícoles i ramaderes mitjançant 

mesures de suport clares, específiques i concretes.

b) Establisca un pla de desenvolupament agrari abans de l'aprovació de la llei,  

consensuat amb els representants dels agricultors.

c) Destine a aquest pla de desenvolupament agrari una dotació pressupostària 

anual suficient que, segons els càlculs d’AVA - ASAJA, hauria de situar-se entorn 

dels 37 milions d'euros a l'any.

d)  Incremente  el  pressupost  en  els  capítols  següents  que  contempla  el  Pla 

d'Acció Territorial d'Ordenació i Dinamització de l'Horta de València (PATODHV): 

formació,  observatori  de  preus,  racionalització  de  fitosanitaris  i  fertilitzants, 

recuperació de varietats autòctones i locals, creació d’una marca de qualitat i 

promoció, canals de comercialització, diversificació de rendes agràries, banc de 

terres, pagament per serveis ambientals i incentius fiscals.

e)  Afegisca  els  capítols  següents  amb  un  pressupost  suficient:  conservació  i 

manteniment  de  camins  rurals,  control  de  la  fauna  silvestre,  recerca, 

desenvolupament i innovació, afavoriment del relleu generacional, millora de les 

estructures agràries, funcionament de l'ens gestor, manteniment del patrimoni 

hidràulic, etnològic, vegetal, etc. i adaptació de les instal·lacions.
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f) Utilitze preferentment els incentius fiscals per a revertir la situació dels sòls 

agraris infrautilizats, i que en cap concepte s’empre la via repressora, com és el 

cas de l'expropiació.

g) No limite l'elecció el cultiu en cada parcel·la agrícola. No es privilegie un tipus 

de cultiu enfront d'un altre (hortícola sobre arbori). Els agricultors han de tenir 

llibertat a l'hora d'escollir el cultiu que consideren més apropiat per a aconseguir 

una explotació competitiva.

h) No limite l'elecció del sistema de regadiu en cada parcel·la agrícola.

i)  Facilite  la  reestructuració parcel·lària per a millorar  la  competitivitat  de les 

explotacions agràries. En aquest sentit, que es permeta reduir el minifundisme a 

favor d'explotacions de majors dimensions.

j) Facilite els tràmits administratius per a portar a terme qualsevol infraestructura 

necessària per a l'activitat agrària, tot evitant la burocràcia excessiva.

k)  L'ens  gestor,  que  és  l'òrgan  encarregat  de  gestionar  tots  els  usos  i  les 

activitats  que  es  podran realitzar  a  l'horta  de  València,  ha  d'atorgar  un  pes 

específic i significatiu als representants dels agricultors en la seua composició.

l) Incloga, com a beneficiaris de les mesures contemplades, a tots els agricultors 

i no únicament als agricultors professionals.

Segon. Traslladar aquesta moció als grups de les Corts, a la Generalitat Valenciana, 

a AVA - ASAJA, a la Unió de Llauradors i  Ramaders, al Consell  Local Agrari  i  als 

agricultors del municipi.

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

POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE MUSEROS, PER A ELIMINAR L'OBLIGACIÓ 

D'UN SEGON METGE CIRURGIÀ EN ELS FESTEJOS TAURINS POPULARS

L’alcaldessa  cedeix  la  paraula  a  Manuel  Moreno,  regidor  del  Grup Popular,  que 

presenta al Ple la proposta d'aprovació de la moció presentada pel Grup Popular, 

per a l'eliminació de l'obligació d'un segon metge cirurgià en els festejos taurins 

populars, la còpia de la qual ha estat prèviament repartida a tots els regidors i a 

totes les regidores.
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MOCIÓ

El passat 28 de desembre, amb els vots a favor de PSPV-PSOE, Compromís i Podem, 

l'abstenció de Ciudadanos i el vot en contra del Partit Popular, es va aprovar la Llei 

21/2017, de mesures fiscals, gestió administrativa i financera, i d'organització de la 

Generalitat Valenciana, que introdueix en l’article 12 una nova disposició addicional 

de  la  Llei  14/2010,  de  3  de  desembre,  d'espectacles,  activitats  recreatives  i 

establiments públics de la Comunitat Valenciana. 

Aquesta disposició addicional estableix una nova regulació que afecta la celebració 

dels  bous  al carrer.  Els  organitzadors  hauran  de  disposar,  tant  en  instal·lacions 

permanents com en temporals o mòbils, almenys del cap de servei mèdic quirúrgic, 

que serà llicenciat en medicina en l'especialitat de cirurgia general o traumatologia, 

i la funció del qual serà la de responsable de les actuacions medicoquirúrgiques que 

es deriven de l'espectacle; una persona ajudant que tindrà la titulació de llicenciada 

en  medicina,  la  funció  de  la  qual  serà  la  d'ajudar  els  actes  mèdics  que  es 

produïsquen  en  l'espectacle;  una  persona  diplomada  (graduada)  universitària 

d'infermeria o ajudant tècnica sanitària i personal auxiliar.

Així mateix, amb la nova disposició addicional que ara es pretén derogar, es disposa 

que  la  persona  que  ostenta  la  prefectura  del  servei  mèdic,  haurà  de  tenir 

coneixements en suport vital avançat i formació en matèria d'assistència mèdica a 

ferits en festejos taurins. La certificació l’emetrà el seu col·legi professional o els 

organismes oficials competents. 

Ja  que la  normativa vigent,  pionera a nivell  estatal,  garanteix adequadament la 

seguretat en vessants diferents, en relació amb l'organització i el desenvolupament 

de  les  nostres  festes  tradicionals  de  bous  al  carrer,  segell  d'identitat  del  poble 

valencià,  es  considera  no  només  innecessari,  sinó  perjudicial,  el  manteniment 

d'aquesta nova disposició addicional.

El Grup Popular de l'Ajuntament de Museros entén que aquesta mesura perjudica 

els interessos de les penyes taurines de Museros, així com de la Comissió Taurina, a 

la qual suposaria un cost econòmic important, que per a res es veurà repercutit en 

una millora de l'espectacle. 
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Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el Ple de la corporació, amb 9 vots en 

contra de l'Equip de Govern i 3 vots a favor del Grup Popular, desestima els acords 

següents:

Primer.  Sol·licitar  la derogació de l'article  12 del  títol  II,  capítol  I,  secció tercera 

(servei  mèdic  en  festejos  taurins  tradicionals)  de  la  Llei  21/2017,  de  28  de 

desembre, de mesures fiscals de gestió administrativa i financera, i d'organització 

de la Generalitat.

Segon. Articular des de la Generalitat, durant la vigència d'aquesta mesura, algun 

pla per a sufragar-ne sobrecost.

Tercer. Traslladar la votació als grups polítics de les Corts Valencianes, a la Diputació 

Provincial de València, a la Federació de Penyes de Bous al Carrer de la Comunitat 

Valenciana, a l'Associació en Defensa de les Tradicions dels Bous al Carrer de la 

Comunitat Valenciana, a les penyes taurines i a la Comissió Taurina de la localitat.

7.  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DE  LA  MOCIÓ  PRESENTADA  PEL  GRUP 

POPULAR, PER A L'EQUIPARACIÓ SALARIAL DE LES FORCES I DELS COSSOS 

DE SEGURETAT DE L'ESTAT

L’alcaldessa cedeix la paraula a José María Aznar, regidor del Grup Popular, que 

presenta, al Ple, la proposta d'aprovació de la moció presentada pel Grup Popular, 

per a l'equiparació salarial de les forces i  dels cossos de seguretat de l'estat,  la 

còpia  de la  qual  ha  sigut  prèviament  repartida  a  tots  els  regidors  i  a totes  les 

regidores.

MOCIÓ

Els membres de les forces i dels cossos de seguretat de l'estat (FCSE) exerceixen, 

en la nostra societat, un paper fonamental en la defensa dels drets i de les llibertats 

dels ciutadans. 

Actualment, el salari del personal de les FCSE presenta diferències amb el de la 

resta  de  cossos  policials  que  operen  al  nostre  país,  diferències  que  estan 

absolutament injustificades. 

La dignificació salarial de les FCSE és una reivindicació històrica. No és just que els 

agents de les FCSE perceben una retribució inferior a la dels agents d'altres cossos 

policials; per tant, els poders públics han de cuidar amb especial interés l'equilibri 
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en les condicions sociolaborals d'aquests col·lectius tan fonamentals en el nostre 

estat de dret.

El  passat  16  de  gener,  el  ministre  d'Interior  va  presidir  sengles  reunions  amb 

representants dels dos cossos; primer, amb el Consell de la Policia Nacional a la seu 

de la Direcció General i, posteriorment, amb el Consell de la Guàrdia Civil a la seu 

de  la Benemèrita.  Ambdues  reunions  es  van  desenvolupar  en  un  clima  de  ple 

enteniment i col·laboració i, com a conseqüència d'això, s'ha acordat la constitució 

d'una mesa de negociació per a la culminació del procés d'equiparació. 

El  ministre  d'Interior  va  presentar  un  principi  d'acord  en  el  qual  va  oferir  una 

“equiparació  completa,  total  i  integral”  amb les  policies  autonòmiques.  La  idea 

sobre la qual gira l'oferta d'acord, és la de “a igual treball,  mateixa dedicació i 

idèntica  responsabilitat,  li  correspon  el  mateix  sou  i  els  mateixos  drets 

sociolaborals”.

La implantació d'unes condicions laborals homogènies i d'uns drets socials similars 

per a tots els membres de les FCSE, i també dels cossos de seguretat autonòmics i 

dels policies locals, i d'una retribució equiparable entre tots ells, és fonamental si  

volem que la societat compte amb un servei de seguretat ciutadana més eficaç.

Per  tot  el  que s’ha  exposat,  el  Ple  de la  corporació,  per  unanimitat,  aprova els 

acords següents:

Primer. Instar el Govern a continuar avançant per a aconseguir un acord amb els 

representants de les FCSE, en el qual, sense desvirtuar els elements essencials que 

defineixen la Policia Nacional i  la Guàrdia Civil,  es garantisca l'equilibri  entre les 

retribucions i  els drets de tots i  cadascun dels agents de les forces i  cossos de 

seguretat de l'estat, amb la resta de cossos policials amb competències a Espanya. 

Així  mateix,  considerem necessari  l'estudi  i,  si  escau,  l'aprovació  de  normes de 

caràcter bàsic que, sense interferir en les competències d'altres administracions, 

eviten que aquests desequilibris que ara es tracta de corregir, es tornen a produir 

en el futur.

8. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER L'EQUIP DE 

GOVERN,  PER  A  DONAR  SUPORT  A  LA  DIGNITAT  DE  L'EDUCACIÓ 

VALENCIANA
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L’alcaldessa cedeix la paraula al regidor de Cultura, Educació i Promoció Lingüística, 

que presenta al Ple la proposta d'aprovació de la moció presentada per l'Equip de 

Govern, per a donar suport a la dignitat de l'educació valenciana, la còpia de la qual 

ha estat prèviament repartida a tots els regidors i a totes les regidores.

MOCIÓ

Els  oficis  que  hi  ha  en  l'educació  no  són  oficis  rutinaris.  Els  professionals  i  les 

professionals  que  s’hi  dediquen,  s'han  format  per  a  intervenir  en  processos  i 

experiències associades amb la creació de coneixements que trenquen els motles 

habituals. L'educació és un escenari en constant transformació, en què interactuen 

persones  i  circumstàncies  vitals  constitutives  de  projectes  de  vida.  L'educació 

s'enfronta dia a dia amb reptes que, una vegada superats, obrin les portes del futur. 

Per això mateix, la renovació pedagògica és tan important per a afrontar-los. Per 

tant, la formació contínua d'aquests professionals educatius no s'ha de parar amb 

l'adquisició de coneixements acadèmics. La seua formació, també ha de conrear la 

vocació per l'ofici  d'educar i  unes competències específiques. Per sort,  aquestes 

expectatives  són  compartides  per  totes  les  entitats  sensibles  a  les  realitats 

educatives existents, incloses en les AMPA i els col·lectius d'estudiants.

En  l'actualitat,  el  món  educatiu  i  les  tasques  que  desenvolupen les  comunitats 

educatives s'han vist qüestionats en alguns mitjans de comunicació, que es fan raó 

d'una campanya de desprestigi orquestrada amb intencions electoralistes. Creiem 

que cometen una gran irresponsabilitat atacant un dels pilars mestres de la nostra 

societat. En els seus arguments no fan servir raonaments pedagògics ni científics, 

únicament pretenen fer trontollar el prestigi social i la llarga trajectòria d'èxit d'unes 

comunitats educatives que ajuden a construir el futur de generacions de xiquets i  

xiquetes. Aquesta construcció s'està fent amb treball  en equip, amb convivència 

participativa  i  democràtica,  amb  grans  dosis  d'implicació  i  un  rumb  compartit 

gràcies a un debat pedagògic constant. 

Sabem molt bé quina línia de flotació volen entorpir, però les comunitats educatives 

no poden permetre que el  vaixell  de l'educació encalle. Intenten destruir  aquest 

model d'educació que s'alimenta de la solidaritat i de la igualtat, de l'educació en 

valors  socials,  de  l'educació  que  atén  la  diversitat,  de  l'educació  científica  i 

experimental. Disparen cap a l'educació que germina amb el debat del pensament 

lliure, contra l'educació inclusiva.
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És necessari treballar la dignitat d'una societat que aspira a ser més lliure, més 

autocrítica, més habitable i que aposta per un model d'educació que siga una font 

inesgotable  de  creixement  individual  i  col·lectiu,  i  germen  de  la  convivència 

ciutadana.

Per tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació, amb 9 vots a favor de l'Equip de 

Govern i 3 vots en contra del Grup Popular, adopta els acords següents:

Primer. Expressar el suport davant qualsevol tipus d'agressió cap a les persones i 

professionals  que  formen  la  comunitat  educativa,  i  la  seua  condemna  al  setge 

mediàtic que pateixen, per mitjà d'acusacions infundables o d'incitació a l'odi i a la 

intransigència.

Segon. Donar suport als actes convocats per Escola Valenciana al voltant del dia 17 

de febrer, amb el lema “L'educació ens dignifica. Sí al valencià”.

Tercer.  Adherir-se com a ajuntament al  manifest  d'Escola Valenciana “L'educació 

ens dignifica. Sí al valencià”.

Quart. Fer arribar aquest acord als centres educatius del municipi, a la Federació 

d'Associacions  de  Mares  i  Pares  d'Alumnes  provincial  i  a  Escola  Valenciana  – 

Federació d'Associacions per la Llengua.

9. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER L'EQUIP DE 

GOVERN, PER A FOMENTAR ELS VEHICLES NO CONTAMINANTS

L’alcaldessa  cedeix  la  paraula  a  Mario  Jordá,  regidor  de  Participació  Ciutadana, 

Transparència  i  TIC,  que  presenta  al  Ple  la  proposta  d'aprovació  de  la  moció 

presentada per l'Equip de Govern per a fomentar els vehicles no contaminants, la 

còpia  de la  qual  ha  estat  prèviament  repartida a tots  els  regidors  i  a  totes les 

regidores.

MOCIÓ

La  humanitat  es  troba  en  un  punt  crucial.  El  petroli,  el  carbó  i  el  gas  natural 

produeixen emissions a l’atmosfera altament contaminants. L'energia nuclear no ha 

demostrat ser la solució. L'ésser humà necessita trobar fonts alternatives d'energia, 

però sobretot és necessari aprendre a viure dins dels límits imposats pel planeta. En 

el futur, el transport serà diferent, i els vehicles elèctrics constitueixen una opció 

atractiva.
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Encara que l'estat actual de la tecnologia és insuficient per a parlar d'aquesta com 

la solució definitiva, és necessari suposar que en els pròxims anys hi haja avanços i 

millores tecnològiques quant a les bateries, acoblament dels vehicles a la xarxa, 

nous mètodes més eficients de fabricació, més eficiència dels motors elèctrics, etc. 

Així,  l'ús  d'automòbils  híbrids  o  elèctrics  podria  suposar  una  millora  quant  a 

l'eficiència energètica i les emissions de gasos d'efecte hivernacle, encara que molt 

menor del que es publica en els mitjans de comunicació convencionals. Aquesta 

millora només seria real si l'energia provinguera de fonts netes i renovables. 

D'altra banda, l'ús d'electricitat en el  transport permet que es puga disposar de 

diverses fonts energètiques, la qual cosa possibilita un sistema que ens allibere de 

seguir cremant combustibles fòssils. A les ciutats, es reduiria la contaminació i es 

gaudiria d'un aire més net i d'un entorn menys sorollós.

Però el que és clar és que, actualment, el mercat i la tecnologia dels cotxes elèctrics 

estan molt immadurs.  I  el  que és més important,  molts  dels problemes socials i 

mediambientals relacionats amb el transport seguiran sense solució: la producció 

d'electricitat segueix contaminant el medi ambient; el consum d'energia i materials 

en la fabricació de cotxes, la construcció d'infraestructures, el reciclatge del fem, la 

dispersió urbanística, la sinistralitat i un llarg etcètera. Des d'aquest punt de vista, 

el cotxe elèctric pot ser un intent de mantenir un model de transport que ja no se 

sosté i que ha de ser modificat.

És necessari que els circuits comercials siguen curts i el consum local, que el model 

urbanístic cree espais habitables i respectuosos amb el medi ambient, que usem 

energies renovables i netes, o que el transport públic i col·lectiu siga el majoritari.  

Només  d’aquesta  manera,  podrem  començar  a  plantejar-nos  que  els  cotxes 

elèctrics són una vertadera alternativa per a certs desplaçaments que no puguen 

realitzar-se d'una altra manera.

Però  mentre  aqueix  moment  arriba,  és  la  nostra  responsabilitat  evitar  que  se 

seguisquen abocant gasos i partícules nocives a l'aire que respirem cada dia, als 

nostres carrers. Museros és un dels pocs pobles de l’Horta en els quals no hi ha ni  

un sol vehicle elèctric censat ni, per descomptat, cap punt de recàrrega, mentre que 

hi ha 6 gasolineres de combustibles fòssils. 
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Per a fer de Museros un municipi que avança cap al respecte amb el medi ambient, 

volem proposar algunes mesures que ajuden la gent a decidir-se per un canvi en el 

model de consum energètic.

Per  tot  el  que s’ha exposat,  el  Ple  de la  corporació,  per unanimitat,  adopta els 

acords següents:

Primer.  Modificar  l'Ordenança  reguladora  de  l'impost  sobre  vehicles  de  tracció 

mecànica, tot bonificant:

• Un 80 % els vehicles amb la qualificació “0 emissions” de la DGT.

• Un 50 % els vehicles amb la qualificació “ECO” de la DGT.

Segon. Bonificar la taxa per llicència d'obres en un 50 % per a les reformes de 

garatges, per adequar-los a la recàrrega de bateries de vehicles elèctrics.

Tercer. Planificar la substitució dels vehicles d'ús municipal per vehicles qualificats 

com “0 emissions”, fins aconseguir que el 100 % ho siguen.

Quart. Estudiar la creació d'algun punt de recàrrega gratuïta, o de preu reduït, per a 

vehicles elèctrics.

10.  EXPEDIENT  11/2018.  PROPOSTA  D'ADHESIÓ  AL  CONVENI  DE 

L'AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA

L’alcaldessa  presenta,  al  Ple,  la  proposta  d'adhesió  al  conveni  de  l'Autoritat  de 

Transport Metropolità de València, la còpia de la qual s'ha repartit prèviament a tots 

els regidors i a totes les regidores.

El  15  de  novembre  de  2015,  la Conselleria  d'Habitatge,  Obres  Públiques  i 

Vertebració del Territori,  va impulsar una declaració institucional per a la creació 

d'una autoritat única de transport per a l'àrea de València. En la declaració, després 

de  reconéixer  la  importància  que  té  la  mobilitat  lliure  de  les  persones  per  al 

creixement econòmic i el benestar social, es va declarar la voluntat de crear un 

organisme de coordinació institucional per a l'exercici conjunt de les competències 

que,  en  matèria  de  transport  i  mobilitat,  tenen  atribuïdes  la  Generalitat  i  els 

ajuntaments de l'àrea de transport metropolità de València.

La missió d'aquest organisme és superar la fragmentació competencial que existeix 

en matèria de transport públic de viatgers, que impedeix una gestió eficient als 

entorns metropolitans, la qual cosa justifica acudir a mecanismes de coordinació 

que permeten planificar i gestionar el sistema de manera integrada.
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El 25 de juliol de 2016, es va realitzar una comissió institucional en la qual es va 

determinar,  per  part  de  la  Generalitat,  l'Ajuntament  de  València  i  la  Federació 

Valenciana  de  Municipis  i  Províncies,  la  creació  d'un  organisme  autònom de  la 

Generalitat al qual s'adheriren voluntàriament els municipis de l'àrea de transport 

metropolitana  de València,  la  qual  cosa  possibilitaria  una  gestió  comuna de les 

competències  que  tenen  la  Generalitat  i  els  municipis  en  l'àmbit  territorial 

esmentat, en matèria de transport de viatgers.

Com a conseqüència de tot el que s’ha explicat, es va crear, en virtut de l'article 90 

de la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa 

i financera, i d'organització de la Generalitat, l’Autoritat de Transport Metropolità de 

València, a la qual se li han atribuït les competències en matèria de transport públic 

de viatgers de la Generalitat, dins de l'àrea de transport metropolitana de València 

(definida aquesta per  la  Llei  1/1991,  de 14 de febrer,  d'ordenació  del  transport 

metropolità de València), i també les competències en matèria de transport urbà 

dels  municipis  inclosos  en  l'àmbit  esmentat  que,  mitjançant  la  seua  adhesió, 

deleguen en l'organisme esmentat.

Aquesta decisió s'emmarca en les previsions del mateix Estatut d'Autonomia de la 

Comunitat Valenciana, el qual assenyala, en l'article 63.4, que la legislació de les 

Corts  fomentarà  la  creació  de  les  figures  associatives  entre  les  administracions 

públiques, per a millorar la gestió dels interessos comuns i per a garantir l'eficàcia 

en la prestació de serveis. Aquesta previsió encaixa també en la legislació bàsica de 

l'estat, ja que l'article 144 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del 

sector  públic,  possibilita  complir  el  principi  de  cooperació  entre  les  diferents 

administracions públiques d'acord amb les tècniques que aquestes estimen més 

oportunes,  com  ara  la  participació  d'una  administració  pública  en  organismes 

públics o entitats dependents o vinculades a una altra administració diferent.

En conseqüència de tot el que s’ha exposat, i en aplicació de l'article 57 de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i en atenció a l'objectiu 

d'aconseguir  un  sistema  de  transports  integrat  per  a  la  ciutadania  de  l'àrea 

metropolitana  de  València,  mitjançant  una  autoritat  única,  l’interés  d'aquesta 

corporació local és d’adherir-se a l'Autoritat de Transport Metropolità de València, en 

virtut de l'aprovació d'aquest acord d'adhesió i de conformitat amb el que estableix 

el reglament de l'organisme esmentat, aprovat per decret del Consell.
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Per tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació, amb 9 vots a favor de l'Equip de 

Govern i 3 abstencions del Grup Popular, adopta els acords següents:

Primer. Adherir-se, l'Ajuntament de Museros, a l'Autoritat de Transport Metropolità 

de  València  (ATMV),  de  conformitat  amb  el  que  estableix  el  reglament  de 

l'organisme, cosa que comporta:

a) Delegar les competències en matèria de transport urbà al que es refereixen 

els  articles  3.2  i  22.3  de  la LMOV,  en  relació  amb  les  funcions  de  l’ATMV 

enumerades en l'apartat 5 de l'article 90 de la Llei 13/2016, de 29 de desembre, 

de la Generalitat, i en l'article 2 del reglament que ho desenvolupa.

b)  Participar  en  les  decisions  de  l'organisme  esmentat,  mitjançant  la 

representació designada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 

c) Respectar i mantenir aquest acord d'adhesió durant la seua vigència, tal com 

estableix el Reglament de l'Autoritat de Transport Metropolità de València.

d) Col·laborar amb l'ATMV, tot possibilitant i facilitant el compliment efectiu de 

les seues determinacions i l'exercici de les seues funcions.

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

de transport, de manera que es faça efectiu el que acorda, prèvia publicació de la 

seua  ratificació  per  la  mateixa  conselleria,  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  

Valenciana.

11.  EXPEDIENT 78/2018.  APROVACIÓ DEL  CONVENI DE LA TARGETA DEL 

METRO  PER  A  PERSONES  DE  LA  TERCERA  EDAT,  PENSIONISTES  I 

DISCAPACITADES

L’alcaldessa  cedeix  la  paraula  a  Laura  Asensio,  regidora  de  Benestar  Social  i 

Polítiques d'Igualtat  de  Gènere,  que presenta  al  Ple  la  proposta  d'aprovació  del 

conveni de la targeta del metro per a persones de la la tercera edat, pensionistes i 

discapacitades, la còpia de la qual s'ha repartit prèviament a tots els regidors i a 

totes les regidores.

Atés que la competència per a la modificació dels preus públics locals correspon al 

Ple, en virtut del que es disposa en l'article 47.1 del text refós de la Llei reguladora 

de les hisendes locals 02/2004. 

Vistos  els  informes  de  secretaria  i  intervenció,  el  Ple  de  la  corporació,  per 

unanimitat, adopta els acords següents:
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Primer. Acordar, inicialment, la modificació de l'article 4 de l'Ordenança reguladora 

del preu públic d'obtenció de la targeta anual de metro, de manera que quede així:

“ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A L'OBTENCIÓ DE LA TARGETA 

ANUAL DEL METRO

Article 4. Quantia

Per a determinar la quantia a pagar, es tindran en compte els ingressos que consten 

en la declaració de l'IRPF del sol·licitant.

La quantia a pagar, en funció del nivell d'ingressos de la persona sol·licitant, serà:

INGRESSOS / PENSIÓ PREU TARGETA

< 1.000 € 50 €

Entre 1.000 € i 1.400 € 60 €

> 1.400 € 70 €

PERCEPTORS PNC 20 €

Les persones sol·licitants hauran de presentar la documentació següent:

1) Declaració o certificat d'IRPF de la persona interessada.”

Segon. Sotmetre a informació pública, durant un període de trenta dies, mitjançant 

un edicte que s’haurà de publicar en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la 

Província,  perquè  les  persones  interessades  puguen  examinar-ne  l'expedient  i 

presentar reclamacions o suggeriments.

Tercer. Informar, a aquest ajuntament, de les reclamacions i dels suggeriments que 

es  formulen,  que  es  resoldran  amb  caràcter  definitiu  o,  en  cas  que  no  se’n 

presenten, l'acord provisional passarà automàticament a definitiu i es procedirà a la 

seua publicació íntegra en el BOP.

Quart. Aquesta ordenança entrarà en vigor des de la seua publicació íntegra en el 

BOP, i estarà vigent fins que es modifique o derogue.

12.  EXPEDIENT  77/2018.  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DEL  PROGRAMA 

D'AJUDES  PER  NAIXEMENT,  ADOPCIÓ  O  ACOLLIMENT  PERMANENT  DE 

MENORS, DE L'AJUNTAMENT DE MUSEROS
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L’alcaldessa presenta,  al  Ple,  la  proposta d'aprovació del  programa d'ajudes per 

naixement,  adopció  o  acolliment  permanent  de  menors,  de  l'Ajuntament  de 

Museros, la còpia de la qual s'ha repartit prèviament a tots els regidors i a totes les 

regidores. 

BASES  REGULADORES  DEL  PROGRAMA  D’AJUDES  PER  NAIXEMENT,  ADOPCIÓ  O 

ACOLLIMENT PERMANENT DE MENORS, DE L'AJUNTAMENT DE MUSEROS

Article 1. Objecte de la convocatòria

L'objecte del programa és donar suport a les famílies amb les despeses inicials que 

han  d'afrontar  a  causa  del  naixement,  l’adopció  o  l’acolliment  permanent  d'un 

menor, per tal de fomentar el benestar dels menors i de les famílies del municipi de 

Museros, i afavorir les famílies més vulnerables, a més de potenciar el consum del 

comerç local,  destinat a l'adquisició de béns relacionats amb les necessitats del 

menor nascut o adoptat, i que es relacionen a continuació:

• Productes relacionats amb l'alimentació o amb la lactància del menor.

• Mobiliari d'ús exclusiu del menor (bressol, llet, còmoda, trona, parc…).

•  Productes  relacionats  amb  la  seguretat  del  menor  al  domicili  (tanca  de 

protecció del llit, de l'escala, etc.).

• Productes relacionats amb el transport del menor (cadira de passeig, etc.).

• Productes relacionats amb la seguretat del menor en el cotxe (cadires, etc.).

• Productes relacionats amb la higiene del menor (cremes, sabó, etc.).

• Roba i complements per al menor.

• Joguets o productes d'entreteniment.

•  Medicació  o  productes  relacionats  amb  la  salut  del  menor  (medicaments, 

cremes de protecció solar, etc.).

• Llibres o productes de papereria relacionats amb el menor.

•  Qualsevol  altre  producte  o  servei  que,  segons  el  parer  de  la  comissió  de 

valoració de Serveis Socials, complisca amb l'objectiu d'aquesta convocatòria.

Article 2. Naturalesa jurídica i règim aplicable

Les ajudes que es concedisquen tindran caràcter de subvenció, i es regiran per la 

legislació vigent en cada moment.

Atés a la naturalesa d'aquestes ajudes, s'estableix com a procediment de concessió 

el denominat règim de concessió directa. Les concessions de les ajudes tindran com 

a límit global, la disponibilitat pressupostària existent en la partida corresponent del 

pressupost anual vigent de l'Ajuntament de Museros.
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Article 3. Despeses subvencionables

Són despeses subvencionables, les incloses en el llistat de l'article 1. En tot cas, les 

despeses  subvencionades  hauran  de  correspondre  a  l'exercici  pressupostari  en 

vigor.

Article 4. Beneficiaris, beneficiàries i requisits

Podran ser beneficiaris i beneficiàries d'aquestes ajudes, els progenitors, adoptants 

o  acollidors  dels  menors  nascuts,  adoptats  o  en  acolliment  permanent,  durant 

l'exercici en el qual es realitza la sol·licitud.

Per a poder tenir la condició de beneficiari o beneficiària de la subvenció, la persona 

sol·licitant haurà de reunir tots i cadascun dels requisits següents:

- Ser una persona espanyola o estrangera, amb residència legal a Espanya (Llei 

orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i normativa de 

desenvolupament).

-  Estar  empadronat  o  empadronada  al  municipi  de  Museros  durant  un  any 

continuat,  immediatament  anterior  a  la  data  de  naixement  o  a  l'inici  de  la 

convivència en el cas de l'adopció o acolliment.

- No ser culpable de cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, requerides per a tenir la 

condició de persona beneficiària de la subvenció.

-  A  més del  compliment  de  la  persona sol·licitant  dels  requisits  previstos  en 

l'apartat anterior, és requisit necessari per a obtenir l'ajuda que el menor o la 

menor estiga empadronat o empadronada a Museros.

- En els supòsits de no convivència de les persones titulars del llibre de família, la 

beneficiària de la prestació serà el pare o la mare que ostente la custòdia del 

menor i, en el cas de la custòdia compartida, es distribuirà al 50 % entre els 

progenitors.

- Estar al corrent de les obligacions tributàries amb hisenda i amb la Seguretat 

Social,  per  a  la  justificació  de  la  qual  la  persona  sol·licitant  autoritzarà 

l'Ajuntament per a la seua petició, així com amb la Hisenda Local.

No podran ser beneficiaris els progenitors privats total o parcialment de la pàtria 

potestat dels seus fills, o la tutela dels quals haja estat assumida per una institució 

pública.

Article 5. Quantia individual de les ajudes

En funció dels ingressos de la unitat de convivència, la quantia de l'ajuda ascendirà 

a 100, 200, 300 o 500 €, segons detalla la taula adjunta:
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BO 300 € BO 200 € BO  100 €

FAMÍLIA DE 2 MEMBRES -/= 24.089 €  -/= 27.849 € + 27.849 €

FAMÍLIA DE 3 MEMBRES de 24.089 € a 

32.697 €

de 32.698 € a 

36.457 €

+ 36.457 €

FAMÍLIA DE 4 MEMBRES de 32.697 € a 

38.831 €

de 38.832 € a 

42.591 €

+ 42.591 €

FAMÍLIA DE 5 MEMBRES de 38.831 € a 

43.402 €

de 43.403 € a 

47.162 €

 + 47.162 €

FAMÍLIA DE 6 MEMBRES de 43.402 € a 

46.853 €

de 46.854 € a 

50.613 €

+ 50.613 €

FAMÍLIA DE 7 MEMBRES De 46.853 € a 

50.267 €

de 50.268 € a 

53.397 €

+ 53.397 €

FAMÍLIA  DE  MÉS  DE  7 

MEMBRES

de 50.267 € a 

53.665 €

de 53.666 € a 

57.425 €

+ 57.425 €

FAMÍLIES AMB INGRESSOS INFERIORS A 7.520 € - XEC 500 €

La  declaració  de  l'Impost  sobre  la  Renda  de  les  Persones  Físiques,  de  la  qual 

s'extrauran les dades econòmiques, serà la corresponent a l'última declaració de la 

renda efectuada quan es realitze la sol·licitud, i per a la determinació de la renda 

familiar  es  computaran  els  imports  continguts  en  les  caselles  392  i  405  (base 

imposable general més base imposable de l'estalvi) de cada declaració. 

Quan l'import que aparega en les caselles 392 o 405 siga negatiu o «zero euros», 

serà «zero euros» l'import que es consigne a l'efecte del càlcul. Quan algun dels 

membres de la unitat familiar, la renda del qual siga computable, perceba ingressos 

subjectes  a  l’IRPF,  però  no  tinga  obligació  de  presentar  la  declaració,  serà  la 

informació facilitada per l’AEAT sobre aquests ingressos o imputacions íntegres, la 

que constituirà la renda familiar o una part d'aquesta, i es preveurà una minoració 

d'aquests ingressos en 5.700 €, a fi de no provocar situacions de greuge comparatiu 

amb els declarants d'IRPF.

En cas d'ingressos no subjectes a IRPF,  la  renda computable serà la suma dels 

ingressos  íntegres  obtinguts  en  l'exercici  econòmic  anterior  a  la  data  de  la 

sol·licitud. Els ingressos no subjectes a IRPF, també computaran com a renda de la 

unitat familiar i se sumaran, si és el cas, a les rendes subjectes a IRPF. L'import dels 

ingressos  no  subjectes  a  IRPF  es  minorarà  en  5.700  €,  amb  la  finalitat  de  no 

provocar situacions de greuge comparatiu amb els declarants d'IRPF. 
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En els casos en què l’AEAT no haja identificat algun membre de la unitat familiar 

computable a l'efecte de la renda, s'haurà de presentar un informe dels serveis 

socials en què es faça constar la situació econòmica de la família i la conveniència 

que se'ls concedisca aquesta ajuda.

Article 6. Compatibilitat de les ajudes

La subvenció concedida és compatible amb altres ajudes o subvencions, públiques 

o privades, concedides per a la mateixa finalitat, sense que, en cap cas, la quantia 

de les subvencions atorgades puga superar,  aïlladament o en concurrència amb 

d’altres, el cost íntegre de la despesa subvencionada. 

Article 7. Termini i presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds es publicarà en la convocatòria anual.

Article 8. Documentació a presentar amb la sol·licitud

•  Fotocòpia  del  DNI  o  targeta  de  residència  en  vigor  de  tots  dos  progenitors, 

adoptants o acollidors.

• Fotocòpia del llibre de família (de tots els fulls de les persones que componen la 

unitat familiar), excepcionalment, s'admetrà el document acreditatiu de naixement 

o adopció o la resolució de l’acolliment permanent.

• Volant d'empadronament col·lectiu de la unitat familiar, que incloga el menor.

•  En  cas  de  separació  o  divorci  dels  pares  del  menor  sol·licitant,  s'aportarà 

sentència judicial i el conveni regulador expedit pel jutjat. Si el procediment està en 

tràmit, s'aportarà el certificat acreditatiu del jutjat.

• Dades econòmiques de la unitat de convivència(progenitors i germans menors de 

26 anys).  Fotocòpia  de  la  declaració  de  l'IRPF  de  l'exercici  2016 o certificat  de 

l'Agència Tributària.

• Compte bancari en el qual es realitzarà l'ingrés.

En  cas  de  circumstàncies  especials,  s'acreditaran amb un document  justificatiu. 

L'acreditació  del  requisit  d'estar  al  corrent  en el  compliment  de  les  obligacions 

fiscals  amb  l'Ajuntament,  serà  objecte  de  verificació  municipal  per  l'òrgan 

instructor,  sense  necessitat  que  la  persona  sol·licitant  haja  d'aportar  cap 

documentació. 

La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes suposa l'acceptació formal de 

les condicions de la convocatòria.
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Quan  la  sol·licitud  no  reunisca  els  requisits  exigits  o  no  s'acompanye  de  la 

documentació exigida en la sol·licitud, es requerirà la persona interessada perquè 

en un termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, 

amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida la seua petició.

Article 9. Procediment de concessió d'ajudes

La documentació presentada per la persona interessada serà avaluada i, després de 

comprovar que s'ajusta a aquestes bases, l'òrgan competent, previ informe de la 

comissió de valoració d'ajudes de Serveis Socials, decidirà en el termini d'un mes, si  

escau la concessió de l’ajuda corresponent en concepte de xec bebé. 

Les  sol·licituds  presentades  fora  del  termini  fixat  no  seran  admeses  a  tràmit 

mitjançant resolució motivada, cosa que es notificarà a les persones interessades 

de  la  manera  prevista  en  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment 

administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, 

de règim jurídic del sector públic.

La resolució del procediment es notificarà a les persones interessades d'acord amb 

el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del 

sector públic. 

Els interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició 

davant  l'alcaldia  en  un  termini  d'un  mes  a  comptar  des  de  l'endemà  al  de  la 

recepció de la notificació. Si transcorre un mes des de l'endemà al de la interposició 

del  recurs de reposició,  sense que aquest  haja  sigut  resolt  i  notificat,  es podrà 

entendre  que  ha  sigut  desestimat  i  interposar  recurs  contenciós  administratiu 

davant el jutjat del contenciós administratiu de València, en un termini de 2 mesos.

Article 10. Justificació

Les  persones  beneficiàries  hauran  de  justificar  la  despesa  realitzada,  amb  la 

presentació de les factures o dels comprovants de compra dels establiments situats 

al terme municipal de Museros.

Una vegada realitzada la comprovació de la justificació, es procedirà al pagament 

de l'ajuda.

El termini de justificació es publicarà en la convocatòria anual.

Article 11. Obligacions de les persones beneficiàries
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Les  persones  beneficiàries  de  les  ajudes  concedides  tindran  l'obligació  de 

comunicar, a l'Ajuntament, les incidències que es puguen produir.

L'obtenció  fraudulenta  de  l'ajuda  serà  causa  de  revocació  d’aquesta,  i  estaran 

obligades a reintegrar les quantitats percebudes indegudament i els interessos de 

demora corresponents a l'Ajuntament de Museros, sense perjudici de les sancions i 

accions legals que es puguen derivar d'aquesta o d’altres convocatòries.

Article 12. Control

L'Ajuntament  podrà  realitzar  les  comprovacions  necessàries  quant  a  les  ajudes 

concedides.

Vistes aquestes bases, el Ple de la corporació, per unanimitat, les aprova.

VIA D’URGÈNCIA

L'alcaldessa presenta, per la via d'urgència per a la inclusió en l'ordre del dia, la 

proposta d'aprovació de submissió a informació pública de la versió preliminar del 

Pla general estructural, així com l'estudi ambiental territorial i estratègic i la resta 

de documentació sectorial. 

Donat que es preceptiva l’aprovació de la urgència de la introducció d’aquest punt 

en el ordre del dia, a continuació es sotmet a votació, aprovant-se la inclusió del 

mateix per tres abstencions del Grup Popular i 9 vots a favor de l'Equip de Govern.

Una vegada aprovada la urgència, l’alcaldessa cedeix la paraula a Vicente Pérez, 

regidor d'Urbanisme i Infraestructures, que presenta al Ple la proposta d'aprovació 

de submissió a informació pública de la versió preliminar del Pla general estructural, 

així  com  l'estudi  ambiental  territorial  i  estratègic  i  la  resta  de  documentació 

sectorial:

Vist que el 20 de juliol de 2016, va tenir entrada en el registre de la Conselleria 

d'Agricultura,  Medi ambient,  Canvi Climàtic  i  Desenvolupament Rural,  un escrit  i 

altra documentació presentats per l'Ajuntament de Museros, relatius a la sol·licitud 

de pròrroga del document de referència.

Atés  que  el  document  de  referència  del  Pla  general  de  Museros  es  va  emetre 

mitjançant un acord de la Comissió d'Avaluació Ambiental, en una sessió realitzada 
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el 20 d'abril de 2012. Amb posterioritat, l'11 de desembre de 2013, es va publicar 

en el BOE la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. El 20 d'agost  

de 2014, amb l'entrada en vigor de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,  

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

que  regula  el  procediment  d'avaluació  ambiental  de  plans  i  programes  a  la 

Comunitat Valenciana, entra en vigor la mateixa Llei 21/2013 en aquest territori.

L'apartat 2 de la disposició transitòria primera de la LOTUP assenyala que "(...) en 

aquells casos en els quals, per no haver-se iniciat la informació al públic del Pla, 

resulte d'aplicació aquesta llei, el document de referència emés s'assimilarà amb 

caràcter general amb el document d'abast, i es continuarà la tramitació ambiental 

segons el previst en la Llei 21/2013 i en aquesta llei."

En aquest  sentit,  l'article  51.6  de la LOTUP estableix  la  caducitat  del  document 

d'abast de l'estudi ambiental i territorial estratègic "(...) si, transcorreguts dos anys 

des  de  la  seua  notificació  a  l'òrgan  promotor,  aquest  no  ha  remés  de  l'òrgan 

ambiental i territorial la documentació referida en l'article 54 d'aquesta llei, aquest 

termini podrà prorrogar-se justificadament per dos anys més (…)."

Tot  considerant  que  aquesta  circumstància  la  va  notificar  la  Direcció  General 

d'Avaluació Ambiental i Territorial a l'Ajuntament de Museros, en data de 21 de maig 

de 2015, amb la indicació que el document de referència emés tenia la consideració 

de document d'abast de l'estudi ambiental i territorial estratègic, i tot advertint que, 

d'acord amb l’article 51.6, es produiria la caducitat d'aquest document si abans del 

20 d'agost de 2016 (dos anys després de l'entrada en vigor de la LOTUP) no es rebia 

la  documentació referida en l'article  54 de la llei,  o sol·licitat  justificadament la 

pròrroga d'aquest termini. 

Vist  que  davant  aquesta  notificació,  l'Ajuntament  de  Museros  va  sol·licitar  la 

pròrroga de dos anys més de vigència del document de referència, en assenyalar el 

següent:

"(...) es posa en coneixement d'aqueixa administració que l'Ajuntament de Museros, 

durant  la  tramitació  ambiental  del  PGOU,  va  acordar  resoldre  l'adjudicació  a 

l'empresa  consultora  encarregada  de  la  redacció  del  pla  per  acord  del  ple  de 

l'Ajuntament, de 31 de juliol de 2014, per trobar-se en període de liquidació del 

concurs de creditors. 
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Aquest ajuntament, davant la difícil conjuntura econòmica, ha obtingut de l'excma. 

Diputació Provincial de València, l'assistència tècnica adequada per a la redacció del 

pròxim PGOU, la licitació pública del qual recentment ha sigut iniciada (...)."

Atés que la regla general dels terminis administratius és la del seu compliment. No 

obstant això, la LOTUP i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions  públiques  i  del  procediment  administratiu  comú,  estableixen  la 

possibilitat d'ampliació dels terminis establits (en aquest cas, per un màxim de dos 

anys addicionals, segons assenyala la LOTUP). No obstant això, la LOTUP demana 

que l'ampliació ha de realitzar-se justificadament.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es va considerar justificada la sol·licitud 

d'ampliació de termini realitzada per l'Ajuntament de Museros, per la qual cosa la 

vigència del  document de referència,  emés a fi de revisar el  Pla general,  es va 

prorrogar per dos anys més, és a dir, fins al 20 d'agost de 2018, per tal de poder 

redactar els documents previstos en l'article 54 de la LOTUP.

Tot considerant que mitjançant l’edicte del Butlletí Oficial de la Província de València 

núm. 129, de 6 de juny de 2016, es va publicar l'acord de la Junta de Govern de la 

Diputació Provincial de València, sobre l’aprovació dels plecs de condicions per a la 

contractació de l'equip redactor del Pla general de Museros, en sessió de 2 de juny 

de 2016, segons el qual el termini d'execució del contracte de serveis és de quatre 

anys, i es podrà prorrogar dos més per necessitats de la tramitació administrativa 

del projecte i els documents complementaris, i es posa l'accent en el fet que que el 

Pla general, amb el contingut de l'article 54 de la LOTUP, s’haurà de presentar en 

aquesta direcció general, abans del 20 d'agost de 2018.

Atés que l'equip redactor adjudicatari del Pla ha presentat i lliurat davant aquest 

ajuntament  la  versió  preliminar  del  Pla  general  estructural,  així  com  l’estudi 

ambiental territorial i estratègic i la resta de documentació sectorial. 

En virtut de les competències atribuïdes al Ple de l'Ajuntament, en qualitat d'òrgan 

promotor i en virtut de l'establit en l'article 53 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de 

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

Valenciana, el Ple de la corporació, amb 9 vots a favor de l'Equip de Govern i 3 

abstencions del Grup Popular, acorda:

Primer.  Sotmetre  a  informació  i  participació  pública,  per  un  període de 45 dies 

hàbils,  la  versió  preliminar  del  Pla  general  estructural  de  Museros  i  l’Avaluació 
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ambiental  i  territorial  estratègica,  així  com la  resta  de  documentació  sectorial, 

mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en un mitjà de 

comunicació social de premsa escrita de gran difusió i en la pàgina web municipal. 

Es podrà aportar tot tipus de documentació o mitjans de prova que es consideren 

adequats en el seu suport. El termini de 45 dies començarà a comptar a partir de 

l'endemà de la publicació de l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segon.  Realitzar  les  consultes  a  les  administracions  públiques afectades  i  a  les 

persones interessades, en els termes que preveu el document d'abast, mitjançant 

les  accions  definides en el  Pla  de  participació  pública,  i  també a les  empreses 

subministradores d'aigua, energia elèctrica, gas, telefonia i telecomunicacions, en 

els  termes  que  preveu  l'article  53.2  de  la  Llei  5/2014,  de  25  de  juliol,  de  la 

Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge. Tercer. Realitzar sessions 

explicatives  obertes  al  públic  sobre  el  contingut  de  l'ordenació  futura  i  les 

alternatives presentades.

Quart.  Una  vegada  finalitzat  el  termini  de  participació  pública  i  les  consultes, 

elaborar el document de participació pública, redactar una proposta de pla o un 

programa, tot introduint les modificacions derivades d'aquest tràmit, i remetre tant 

la proposta de pla o del programa com l'expedient d'avaluació ambiental i territorial 

estratègica, a l'òrgan ambiental i territorial.

Cinqué. No obstant això, si com a conseqüència dels informes i de les al·legacions, 

es  pretenen introduir  canvis  substancials  en  la  versió  preliminar  del  Pla,  abans 

d'adoptar-los es comunicarà a les persones interessades i es publicarà un anunci 

d'informació  pública  al  Diari  Oficial  de  la  Comunitat  Valenciana,  i  es  donarà 

audiència  durant  un  termini  de  20  dies,  acompanyada  dels  informes  i  de  les 

al·legacions que sustenten la modificació proposada. En aqueix període s'admetran, 

per a l’examen i consideració, noves al·legacions referides als canvis proposats; es 

podran no admetre les que reiteren arguments i redunden en aspectes informats 

prèviament.

Sisé.  Suspendre  l'atorgament  de  llicències  d'obra  i  d’edificació,  parcel·lació, 

demolició,  ambientals  i  d'espectacles  i  activitats  recreatives  que,  en  tot  cas, 

contradiguen  i  no  siguen  compatibles  amb  les  determinacions  del  Pla  general 

estructural de Museros i amb l'antiga ordenació, durant un termini de dos anys, i 

publicar  aquest  acord  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  Valenciana perquè  se’n 

prenga  coneixement  i  als  efectes  oportuns,  sense  perjudici  de  la  seua  eficàcia 

immediata des de l'aprovació.
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13. DESPATX EXTRAORDINARI

No s’hi inclouen assumptes.

14. DACIÓ DE COMPTES

L’alcaldessa  informa  de  les  subvencions  rebudes  per  part  de  la  Diputació  de 

València. Una és la SOM, que integra el que antigament era el PPOS, per un import 

de  289.853,90  €;  l'altra  és  la  del  Pla  d'ocupació  conjunta,  per  un  import  de 

12.235,96 €; aquesta última, està destinada a la contractació de persones majors 

de  55 anys,  i  l'Equip  de  Govern haurà  de decidir  per  a  quines  necessitats  es 

destinarà. 

Abans de passar la paraula a la resta de companys i companyes, volia acomiadar 

públicament Gonzalo Gil, que ha servit a aquest ajuntament durant 10 anys com a 

interventor, ha sigut un gran professional, una gran persona. Independentment del 

partit que estiguera a l'Ajuntament, sempre ha tractat a tots per igual i voldria 

desitjar-li el millor en aquesta nova etapa, i agrair-li el que ha fet per l'Ajuntament 

de Museros.

•  Víctor  Xercavins  se  suma  a  la  felicitació  de  l’alcaldessa  cap  a  Gonzalo  Gil. 

Informa de la recepció d'una circular de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, 

en  la  qual  es  demana  a  Museros  una  determinada  informació  de  l’Escoleta 

Municipal per a incloure-la en la xarxa d'ajudes públiques per a l'educació de 2 a 3 

anys. Si no canvia res, quan s'òbriga la matrícula en el pròxim curs, les 40 places 

que s’ofereixen en les dues aules de 2 a 3 anys, més l'altra part que tinguen 

també  2  anys  i  siguen  acceptats,  podran  ser  beneficiaris  de  la  gratuïtat  de 

l’ensenyament. Això suposarà un alleujament per a les famílies beneficiàries, que 

no hauran de pagar res,  perquè serà un servei  que assumeix la xarxa pública 

d'educació, i pensa que servirà d'incentiu perquè l’Escoleta torne a estar al màxim 

nivell, ja que qui es matricule en el primer curs, d'1 a 2 anys, ja tindrà la plaça 

assegurada per a l'any següent. Per tant, espera que l’Escoleta torne a estar en el 

màxim d'ocupació, i donar un bon servei al centre.

• Francesc Alcaina pren la paraula per a explicar que el procés per a la inscripció a 

les parcel·les dels horts socials començarà al març. Ja es va publicar al BIM de 
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març i, tot això és fruit de l’arribada de la subvenció, amb la qual es va fer la 

consignació pressupostària; ara estan amb el tràmit de la contractació i, en breu, a 

falta d’alguns tràmits administratius, començaran les obres. Atés que les obres 

són a punt  de començar,  han començat ja el  procés de selecció d'aspirants a 

obtenir aqueixa cessió de les parcel·les dels horts socials i ecològics de Museros. 

Animen el personal a fer ús d'aquesta estructura, i agraeix que després de lluitar i 

patir tant, es pot començar i gaudir.

• David Moreno pren la paraula per a informar que, el cap de setmana passat, es 

va  realitzar  el  viatge  a  la  neu  a  Andorra  amb  50  persones,  de  les  quals 

aproximadament 30 eren de Museros. Van intentar que hi anara gent de Museros, 

per exemple, si s'inscrivia una parella, almenys una de les dues persones havia de 

ser de Museros. A més, va comentar fa alguns plens que el grup d'organitzadors 

del  Holi  Festival  de  Museros  van  anar  a  una  trobada  a Benicàssim,  i  ara,  el 

dissabte, se’n realitzarà una altra a Burjassot que no té tanta repercussió, ja que la 

de  Benicàssim va  ser  tot  el  cap  de setmana  i,  aquesta  vegada,  només  és  el 

dissabte i hi assistiran 13 o 14 joves, que faran una sèrie d'activitats i dinàmiques 

amb la tècnica de l’Espai Jove. També va anar a una reunió a l'IVAJ en relació a 

l'aprovació de la  Llei  de polítiques integrals  de joventut,  per  la  qual  felicita  el  

Govern Valencià, ja que com se sap, els ajuntaments agafen competències que 

són de l'estat o de la Comunitat, perquè no poden arribar a cobrir-les. En aquest 

cas, el que ha fet aquesta llei ha sigut passar totes les competències de joventut 

als  ajuntaments,  per  tant,  a  partir  d'ara  les  polítiques  de  joventut  seran  dels 

ajuntaments, cosa que implica que, a mitjà termini, arribaran recursos econòmics 

en forma de subvenció.

• Mario Jordá pren la paraula per a explicar el projecte per a l'educació que s'està 

portant a terme en participació, dirigit als infants del CEIP Blasco Ibáñez. L’estan 

dissenyant amb el professorat i els tutors i les tutores de cinqué i sisé, i estan 

continuant amb l'acompanyament a la participació juvenil des de l’Espai Jove. És 

un treball que es fa a poc a poc, però s'estan notant ràpidament els seus beneficis. 

A partir  de l'1 de març,  es podran fer  les noves propostes ciutadanes per als 

pressupostos  participatius,  però  hi  haurà  un  termini  fins  al  15  de  març.  Els 

pressupostos participatius consisteixen en el fet que la ciutadania puga decidir 

una part de les inversions que farà l'Ajuntament i en quines coses es poden gastar. 

Per exemple, l'any passat es van fer moltes propostes de les quals se’n van votar 

10, que van ser les més valorades, i al final se’n van realitzar 4: un mur de grafits i  
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art  urbà  al  poliesportiu,  a  la  pista  de  bàsquet;  la  il·luminació  del  camí  del 

poliesportiu a La Venda i del  poliesportiu al cementeri;  la realització d’un camí 

transitable  des del  barri  de la  venda fins a  l'estació,  que és  el  que més està 

costant per la quantitat d'obres; i, la més valorada, va ser la de fer uns paellers, 

que ja s'estan construint baix de l'antic dipòsit. Enguany es podran proposar altres 

coses, des de l’1 fins al 15 de març, i després s’explicarà com es pot votar. A més,  

estan acabant el tema de la web i el portal de visor dels pressupostos, que ja 

explicaran convenientment i, el dimecres 28 de febrer, en aquest mateix lloc, es 

realitzarà  un  acte  de  rendició  o  dació  de  comptes  de  l’Equip  de  Govern. 

S'informarà del que pensa cada regidor o regidora que puga ser més interessant 

per a la ciutadania i, per descomptat, s’atendran les preguntes que tinga la gent 

que hi acudisca sobre el motiu de les coses. Pensen que és un acte molt important 

des del  punt  de  vista  de  la  transparència,  però també de la  participació  dels 

ciutadans, és a dir, venir a escoltar el que han de dir els regidors del que han fet i  

el que no, i les coses que queden per fer i també a respondre les preguntes i hi  

esteu convidats a venir. Ho anunciarem en els panells informatius, en el whatsapp 

i en la web, però es convoca la ciutadania a les set ací,  a la sala de sessions 

plenàries. Gràcies.

• Vicente Pérez pren la paraula per a informar que el projecte d'implantació de la 

glorieta de l'antiga carretera de Barcelona i l'avinguda de les Corts Valencianes, a 

l'eixida del  pas subterrani i  del metro,  ja està acabat,  ja tenen un contractista 

definitiu,  l'empresa Pavasal.  En breu suposa que ja acabaran tota la tramitació 

administrativa, perquè falten els dipòsits de garanties i fiances, per tant, pensa 

que  a  mitjan  març  es  començarà  l'obra.  Mitjançant  el  departament  de 

comunicació, s'anirà informant puntualment de tota l'evolució de l'obra, en tot el 

que afecte els veïns pels espais del trànsit,  per tal de minimitzar les molèsties 

quant a la circulació. L'execució de l'obra està plantejada en cinc mesos i mig i, en 

principi, els tècnics consideren que és un termini ajustat.

15. DECRETS D'ALCALDIA

S'informa de la relació de decrets des de l'últim ple ordinari de 21 de desembre de 

2017, des del número 1013 fins al 1066 de 2017 i de l’1 al 119 de 2018, tots dos 

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

assabentats i conformes.

El Grup Popular es dóna per assabentat i no conforme.

16. PRECS I PREGUNTES

L’alcaldessa obri el torn de precs i preguntes: 

• Pren la paraula la portaveu de Compromís, Laura Asensio: 

1.  El  prec  que  vull  fer  és  convidar,  a  tota  la  població  i  a  tota  la  corporació 

municipal, a les diferents activitats i actes que es faran en commemoració del Dia 

de la Dona, el pròxim 8 de març, i també informar des de l'Ajuntament a tota la 

ciutadania que el 8 de març es convocarà una vaga, per primera vegada legal, per 

a reclamar la igualtat d'oportunitats i de drets entre homes i dones. L'acolliran 170 

països,  per  tant  és  una  vaga  no  solament  a  nivell  estatal,  sinó  a  nivell 

internacional. Des de l'Equip de Govern, volem mostrar el nostre suport a totes les 

reivindicacions que es facen al llarg del dia 8 de març i a la realització de la vaga. 

Pensem que és una lluita que ens afecta a totes les persones, independentment 

dels nostres estatus socials, culturals o econòmics, és a dir, que reivindica un dret, 

que és la igualtat entre homes i dones; un dret que afecta a tota la societat de dalt 

a baix, d'esquerra a dreta. I ara, si em deixeu dos minuts, m'agradaria llegir un 

xicotet manifest:

“8 de març de 2015, Dia Internacional de la Dona Treballadora

Sense nosaltres el món no funciona

Denunciem la mercantilització que ens explota i esclavitza en la precarietat de les 

nostres vides, i que és especialment cruel en les vides i en la discriminació de les  

dones. 

Denunciem que ens dificulten doblement,  a les dones,  l'accés a l'ocupació,  no 

volem més ocupació precària, temporal, jornades parcials i horaris incompatibles 

amb el  treball  de  cures  que  se'ns  imposa.  Exigim que s'acabe amb la  bretxa 

salarial, la desigualtat de les pensions, el setge sexual i per raó de sexe als centres 

de treball. 

No poden continuar les violències masclistes i del mercat que ens tracten com a 

objectes, possessions de mercat, dels homes que ens violen, assetgen, maltracten 

i assassinen, que emmalalteixen i incapaciten les dones per a viure. Però també de 

32



AJUNTAMENT DE MUSEROS

CIF P4617900H
Plaça del Castell, 1
46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.ajunt-museros.com

les institucions i les seues lleis, que reprodueixen actituds i conductes masclistes. 

Denunciem les lleis per no garantir el dret que totes les vides siguen sostingudes 

sense discriminar-ne cap. Exigim respecte social.

Volem un sistema educatiu que reconega tota la nostra diversitat, com a dones 

lesbianes, bisexuals, transsexuals, intersexuals, sense gènere, queers; volem drets 

sexuals i reproductius per a totes. 

És necessari que s'eduque en la coresponsabilitat de les cures, tant als homes 

com a la societat. No volem ni suportem més seguir sent les úniques responsables 

invisibles de les cures de persones depenents.

Volem tenir una sanitat pública i de qualitat, que no tracte com a malalties la vida 

de les dones, la seua menstruació, els seus embarassos, la seua menopausa. Que 

la medicina dels homes reconega i respecte els nostres cossos i les nostres vides. 

Les dones ens declarem insubmises de les fronteres que sostenen el racisme, els 

CIE i les deportacions de vides.

Volem que ens nomenen i s'equipare el valor de tots els treballs que sostenen les 

nostres vides:  el  treball  domèstic  i  de cures,  en particular  el  que realitzen les 

dones  esclavitzades  en  el  règim  especial  d'empleades  de  la  llar;  el  treball 

reproductiu, de la vida i de la resposta social a la precarietat. 

Dones immigrants,  preses,  diverses funcionals,  de tots  els  sectors productius i 

reproductius, juntes en els col·lectius socials de classe.” 

I no vull acabar sense dir: si nosaltres parem, s’atura el món.

• Pren la paraula la portaveu del Grup Popular, José María Aznar: 

1. Supose que serà ara el torn de cada portaveu, en referència al fet que Gonzalo 

Gil se’n va, per tant, ho dic ara. En els últims 15 o 16 anys, hem tingut l'honor, 

l'ocasió i l'oportunitat de tenir dos tècnics de primera. Una és la secretària, Araceli 

Martín, però com està ací i no se’n va, no la valorem. Però Gonzalo, per què te’n 

vas? Tu saps el que et volem? No res, et desitge el millor professionalment i per a 

la teua família. Estarem sempre en contacte.

2. Hi ha vegades que, per un problema, se’n detecta un altre. Últimament hi ha 

hagut dues o tres avaries en l'aigua potable, i alguna vegada s'ha fet ban. Per 

tant, no parlaré de l'aigua potable, parlaré del ban. Veieu de quina manera lleveu 

tota la megafonia, perquè des del primer any és la calamitat més gran del segle, i  

se n'han fet 2000 reparacions. Perquè la gent si se’n va l'aigua o el que siga, se 

n'assabenta i omple poals. Ací a Museros, la manera que no se n'assabente ningú 

és fent ban, per tant, arranqueu-ho tot, per favor, i poseu una megafonia nova.
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3. Mario, al final els paellers del dipòsit de l'aigua potable costaran 85.000 €? 

Mario Jordá: et contestarà el regidor d'Urbanisme i Infraestructures, que és qui sap 

amb detall el que es farà. Jo el que et puc explicar és que la proposta, que va ser 

d'una veïna i es va votar com la més interessant, la van valorar en el seu moment 

els tècnics municipals. Una proposta normal de paellers, i com hem vist que ha 

agradat tant la idea i que podria ser en un lloc emblemàtic del poble, des del 

Departament d'Urbanisme s'ha començat a estudiar  la millor  ubicació possible, 

però encara cal fer moltes actuacions. Els paellers en si no costaran 85.000 €, hi 

ha moltes actuacions que ara t'explicarà Vicente, que costaran el que t'explicarà. 

Està molt bé preguntar i he aprofitat per a dir que la proposta veïnal s'ha millorat, 

perquè l'Ajuntament no només va tenir el compromís de fer cas de les propostes 

més votades, sinó de millorar-les en la mesura que fóra possible, que és el que 

hem fet aquests mesos, per això hem tardat uns mesos a començar.

Vicente Pérez: la diferència és que ara les regidories són transversals i treballem 

conjuntament.  On  s'han  situat  els  paellers,  el  punt  de  lliurament  d'aigua  que 

estava allí ja estava obsolet. Allí l'única cosa que s'estava fent era barrejar l'aigua, 

i des de fa dos anys ja ens tocava anar baixant el nivell de mescla, que l'última 

vegada  crec  que  estava  en  un  3  %,  atés  que  les  analítiques  van  donar  uns 

resultats molt alts en nitrats, per tant es va prendre una decisió tècnica i es va 

anul·lar la mescla de l'aigua; tota l'aigua que se subministra a Museros és a través 

de la compra en alta, per la qual cosa, aqueix espai quedava abandonat, i al final 

el que hem fet és habilitar-lo. El tema de les demolicions i instal·lacions històriques 

que hi havia és el que ha encarit una mica més el preu, perquè com portaven un 

material que és fibrociment, que té un component que és l'amiant, que és tòxic, 

necessita un tractament molt específic, que ha sigut el que ha encarit la demolició 

del pou. En definitiva, sí, està sobre els 80.000 €.

4.  Recentment hem rebut per carta la resolució de les al·legacions que havien 

presentat algunes persones i alguns partits, com nosaltres a nivell de partit, en 

relació  al  Pla  de  mobilitat  urbana.  He  vist  que  unes  s'estimen  i  d’altres  es 

desestimen,  com  és  normal  en  el  període  d'al·legacions.  Però,  en  quina  fase 

estem? Quin és el pas següent?

Francesc Alcaina: en primer lloc, no és un pla de mobilitat urbana, en farem un, 

però açò simplement és un projecte d'arranjament del centre històric. Un projecte 

de mobilitat, però no és un pla de mobilitat. S'han contestat totes les al·legacions, 

s'està treballant ara mateix amb l'arquitecta i calcule que la setmana que ve ja es 
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presentarà  a  l'Ajuntament  el  projecte  amb  totes  les  al·legacions  presentades 

reflectides en el projecte. Passarem a la fase de contractació, en la qual estem 

treballant, perquè hem d'anar controlant de quina manera encaixem la compra de 

tot aquest material. T’anuncie que tot el que és treball ho farem amb recursos 

propis, ho farà la brigada. Després, entrarà la fase de contractació del material 

que necessitem. Estem acabant el recompte del que tenim i es pot aprofitar. Jo 

volia també fer, dins del projecte, una de les al·legacions que va demanar una de 

les  persones i  ens  semblava fonamental  partir-lo  en diverses  fases.  Vull  fer  la 

primera fase abans de les Falles, per tant, si la setmana que ve es presenta el 

projecte definitiu,  començarem amb la  fase de contractació,  i  vull  accelerar el 

procés al màxim possible, perquè almenys la primera fase estiga abans de les 

vacances de Pasqua. Quan estiga, es farà públic i  veurem exactament com ha 

quedat tot.

5.  Continuen els  excrements  dels  gossos als  carrers.  Es farà alguna cosa més 

forta? Les campanyes de control d'excrements de gats i gossos al carrer, fa 7 o 8 

anys  que  s'estan  fent  i  no  donen  resultat.  Vosaltres  que  heu  fet  diverses 

campanyes, el resultat ha sigut zero, n’hi ha igual o més. Per favor, no sé que heu 

de fer, vosaltres sou els que governeu, però n’hi ha les mateixes o més.

Francesc Alcaina: ja saps que aquest tema és recurrent i difícil. Vosaltres que heu 

estat governant, sabeu que és difícil. Ara mateix el cens de gossos és abismal. És 

necessari que s'enfoque des de diversos àmbits per a solucionar-ho. Simplement 

et  dic  que,  des  del  punt  de  vista  de  la  conscienciació,  s’idearan  diversos 

programes, si tinguérem més diners es farien més campanyes, però crec que és 

necessari que entre tot l'Ajuntament s’hi col·labore. Tens raó, no crec que vaja a 

més, però el que hi ha és suficient com per a seguir treballant en el tema. 

6. En la mateixa línia, nosaltres en altres plens ho hem comentat, la recollida de 

mobles. Fins i tot l'altre dia, en un carrer del poble, hi havia una llavadora quasi a 

la  porta  de  casa.  Jo  crec  que  és  més fàcil  de  controlar,  perquè  s’arrepleguen 

només un dia, els dijous, els mobles, utensilis i tots els trastos. Per tant, anar-hi un 

o dos dies abans perquè tot estiga bé.

Alcaldessa:  hi  ha  gent  que  ho  deixa  el  dijous  a  la  nit,  perquè  estiga  tota  la 

setmana allí.

José María Aznar: llavors ens haurem de resignar al fet que estiga tota la via plena 

de llavadores, neveres, mobles, etc.
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Alcaldessa:  de  cara al  cap de setmana,  els  divendres  la  brigada ho arreplega 

perquè no es disperse per ahí.

José María Aznar: d’acord, ho dic perquè es tinga en compte, i per si es fa alguna 

cosa, que el problema està ací.

7. Els veïns de l'avinguda de Blasco Ibáñez s'estan queixant de l'alta velocitat amb 

la qual passen els cotxes i les motos per aqueix carrer. Com tot és una recta, ho 

tenen fàcil.

Vicente Pérez: sí, estava planificat en els PPOS de 2017, posar en aqueixa zona i a 

l'avinguda de la Creu uns reductors de velocitat, que serien des del Centre de Dia 

cap avall. El que passa és que hi havia d'haver un romanent que havia d'afegir 

l'Ajuntament i, fins que no han estat els pressupostos de 2018, no s'ha pogut. Està 

previst que s'inicien els treballs per a fer aqueixos reductors. L'altre dia, i disculpa 

Paco per no comentar-t'ho, el cap de policia em va fer una proposta per posar uns 

radars totalment gratuïts de la DGT, i jo els posaria en certs punts, per exemple 

del Centre de Dia cap avall hi va haver un cotxe que va passar a 78 km/h. Si és 

legal i es pot posar un radar, el posaria, i és una proposta del cap de policia. Pel  

que fa als reductors de velocitat, s’hi col·locaran, esperem que funcione.

José María Aznar: i esperem que no els arranquen.

8. Aquesta pregunta és molt important, perquè passem tots els dies per ací i no 

ens n’adonem. Quan véns de l'antiga carretera de Barcelona, per l'avinguda de la 

Creu, i al pas a nivell vas a creuar per a entrar a l'avinguda del País Valencià, a 

metre i mig de les vies del tren hi ha un pas de vianants. Hi ha gent que baixa del  

tren i creua per anar a l'altra vorera, i el que ve amb el cotxe resulta que està ja 

damunt.  Pense  que  aqueix  pas  de  vianants  caldria  llevar-lo,  perquè  sis  o  set 

metres més endavant n’hi ha un altre, el de Ca Martino. Si ja està aquell pas de 

vianants, per a què volem el que està pegat al metro?

Francesc Alcaina: es podria estudiar, però el problema que hi ha allà és que tots 

els que vénen per la vora de la via, des del carrer de la Via, quan van a passar al  

carrer Sagunt, com si anaren cap a l'estació, no se’n van a anar quinze metres 

més avall per a creuar el carrer, sinó que creuaran per la vora de la via. Jo crec 

que ací  està la  qüestió  de posar  aqueix  pas de vianants,  que per  cert,  es  va 

col·locar en l'època en la qual vosaltres estàveu governant, per lògica ha de ser 

per aqueixa raó. L'única cosa que podria funcionar en aqueix sentit és posar unes 
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baranes per la  vora de la via,  per  obligar  la  gent a anar-se’n a l'altre  pas de 

vianants. Per tant, s'estudiarà, però fins que no es posen aqueix tipus d'elements, 

llevar-lo no és productiu, perquè passaran però no tindran aqueix pas de vianants.

Manuel Moreno: si em permeteu, a mi em va passar fa dos dies, i el problema no 

és els que van del carrer de la Via al carrer Sagunt, el problema és que els que 

baixen del metro, creuen en diagonal, en veure els dos passos de vianants, i qui ve 

de l'avinguda de la Creu, la mateixa barrera no els deixa veure, que és el que em 

va passar.

Francesc Alcaina: sí, ho estudiarem i veurem què es pot fer. El que passa és que al 

carrer Sagunt la barana no es pot col·locar, però ja que estem, en el nou projecte 

de  mobilitat  aqueix  tram  del  carrer  Sagunt  és  per  als  vianants,  per  tant, 

s'estudiarà aqueix punt en concret i li donarem solució.

9. Què hi ha del Pla d'inversió de la Unió Europea, els fons FEDER, de l'agrupació 

de municipis entre Rafelbunyol, Massamagrell i Museros? Perquè ja ho pregunte 

des de fa dos plens, han passat dos mesos i porte més de mig any preguntant-ho.  

Com sé la rigorositat i com de meticulosos són a la Unió Europea per a aprovar un 

projecte i després donar els diners i que no falte un cèntim... En sabeu alguna 

cosa? Us han dit alguna cosa dels diners? Perquè estem parlant d'una quantitat 

important.

Vicente  Pérez:  ja  que  parles  de rigorositat,  la  resolució  dels  plans  que tu  dius 

FEDER, i que es diuen EDUSI, està previst que isca entre final de maig i meitat de 

juny. Està previst que les propostes passades per les corporacions dels pobles, en 

cas que no resultaren però que hi haja una quantitat de diners que es repartisca, 

s'obriria una altra vegada al  setembre una quarta convocatòria per a tornar a 

presentar-se. De totes maneres, quan es van confeccionar els pressupostos de 

2018,  es  van  fer  les  consignacions  necessàries  per  a  tenir  en  compte,  en  el 

suposat cas que se'ns concediren, haver de fer les actuacions previstes.

• Pren la paraula el regidor del Grup Popular, Manuel Moreno:

1. A la plaça de la Llibertat, a la part del carrer del Molí hi ha un forat que ja es va 

requerir a l'Ajuntament que l'arreglara, i sembla que no està solucionat.

2. Un altre prec que ens ha comentat un veí del poble, en l'accés a la masia dels 

pilars, sembla ser que hi ha un espill trencat.
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Alcaldessa:  no,  és en una altra  entrada.  Va  haver-hi  un accident  greu,  es van 

emportar  els  espills  i  està  posat  des  del  dimarts  passat,  perquè  no  hi  havia 

visibilitat i havien de traure molt el morro del cotxe, i el vam posar.

Manuel Moreno: bé, mireu-ho bé perquè és un home que entén de masies i no crec 

que s'equivoque.

3. Anava a preguntar per què no es penja l'ordre del dia al Facebook, però crec 

que l’heu penjat hui, no? Si es pot penjar al llarg de la setmana i no esperar-se a 

l'últim dia, seria ideal. I també, per què no s’anuncia als cartells lluminosos?

Alcaldessa: està anunciat.

4. Açò ja es va comentar el ple anterior, es tarda molt a penjar el vídeo dels plens. 

Vas comentar, Mario, que es tarda en el tema de l'edició, però ja han passat més 

de 20 dies, i crec que editar el que comentaves no costa tant. Home no et dic que 

l'endemà, però…

Alcaldessa: editar-lo no, descarregar-lo. No tallem i peguem.

Manuel  Moreno:  amb editar-lo,  ell  es  referia  a  posar  els  titulars  dels  punts.  A 

descarregar-lo i editar-lo no crec que es tarde 20 dies. Si és possible, que no es 

tarde tant.

Vicente Pérez: tens raó. La idea, en principi, era retransmetre’l en directe, però 

l'altre dia es va comentar ací que hem trobat un programari que el retransmet en 

directe, es grava en instantani i, després, no has de veure tot el ple. Si vols veure 

la intervenció de qualsevol regidor o regidora en qualsevol minut, polses i et porta 

a ella. Estem mirant d’implantar aquest programa.

Mario  Jordá:  editar  en el  sentit  de posar  els  títols.  He descobert  el  misteri  de 

l'edició dels talls dels vídeos. El  problema és que aquesta càmera, des que no 

gravem en directe amb la càmera de dalt la memòria s'acaba, i si estàs gravant, 

s'ha de parar i tornar a posar una altra vegada, i això pot ser en uns segons que 

estiga parlant jo, i de sobte es talle i torne a gravar, i jo ja haja acabat i estigues 

parlant tu. Algú no massa ben informat, t'ha dit això. Hi havia una altra possibilitat 

de fer-ho, però costa al voltant de 3.000 € a l'any, i no era la solució que volíem, 

em semblaven molts  diners  per  a  la  solució  que  proposaven.  Estic  segur  que 

aquesta  solució  és  molt  més  cara,  però  si  també  fa  l'acta,  es  pot  signar 

electrònicament,  els  usuaris  poden  accedir  a  tot  i  estalviem  les  hores  de 
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transcripció  d'un  acta  d'un  funcionari,  que  en  seran  moltes,  es  pot  estalviar 

també. Per tant, haurem de valorar si els diners que ens demanen i els que ens 

estalviem de treball ens interessa, però ja us n’informarem.

5. David, has dit que al viatge de la neu hi van anar 50 persones, de les quals 30 

eren de Museros. L'any passat pot ser que hi anara més gent?

David Moreno: l'any passat en van ser 55, i de Museros més o menys els mateixos.

Manuel Moreno: tinc entés que l'any passat va faltar gent, per tant, van ser més 

les sol·licituds i algú se’n va quedar fora.

David Moreno: no me'n recorde. També és veritat que en els requisits hem posat 

que dels grups, sempre algú fóra de Museros.

Manuel Moreno: i, és possible que enguany fóra més car que l'any passat? 

David Moreno: una miqueta més car, però 10 o 15 € màxim.

Manuel Moreno: 10 o 15 € sobre 60 €? Perquè l'any passat crec que n’eren 60. 

David Moreno: no, l'any passat en van ser 125 i enguany 140, o alguna cosa així;  

60 era si no anaves a esquiar, només l'hotel sense forfet.

6. L'ascensor de l’Espai Jove sol estar en moltes ocasions avariat, què passa? Té 

solució? 

David  Moreno:  sí,  hi  estem treballant.  Imagine  que  la  setmana que ve  estarà 

arreglat.

Vicente Pérez: el que passa és que trenquen el botó.

David Moreno: estem plantejant-nos posar-li una clau.

7. Hi ha queixes també que, des de la terrassa de l’Espai Jove, es tiren coses al 

corral del casino. A més, com nosaltres ens reunim allí, hem detectat que hi ha 

coses trencades.

David Moreno: sí, ha passat un parell de vegades. I sobre les coses trencades, hi  

va molta gent, són molts joves, dels quals alguns són molt problemàtics, i estem 

fent  un  projecte  educatiu  per  a  controlar-los  millor.  Hem  parlat  amb  Serveis 
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Socials,  perquè estem detectant actituds que abans no es produïen, i  preferim 

tenir-los a l’Espai Jove controlats, que fent maldats per fora. És cert, però estem 

treballant per a millorar-ho.

Manuel Moreno: però hi ha una persona que està allí pendent dels joves, no? 

David Moreno: sí, és clar. Però si vols que et diga la veritat, es trenquen les coses 

des de sempre. I també és que hi va molta més gent ara que abans.

Manuel  Moreno:  no  volia  dir-ho,  perquè  crec  que  no  toca,  però  nosaltres  ens 

reunim allí, i alguna vegada l'olor que hi ha és insuportable. No volia dir-ho, però 

no em digues que es fa com abans perquè no.

David Moreno: bé, és una percepció teua.

Mario  Jordá:  aprofite  per  a  dir  que  per  a  nosaltres,  els  professionals  de  la 

participació i la joventut, és una alegria tenir aquests xicotets problemes, perquè 

són causats per l’ús massiu de l’Espai Jove, que ara sí que és jove, perquè van 

persones majors de 12 anys, majoritàriament de 14 i 15 anys. S'ha quintuplicat o 

sextuplicat l'ús per part d'aquesta gent. No volem tenir una persona que fiscalitze 

l'actuació de la gent, però sí que estem mirant més per l'aspecte educatiu. És 

veritat que treballar amb 50 joves o 20 i escaig al dia, a vegades se t'escapa de 

les mans. I és veritat també que hi ha joves que van a l’Espai Jove, que abans ni es 

plantejaven anar a cap edifici municipal, que preferien estar als parcs fent altres 

coses.  Pensem  que  aquests  joves  és  interessant  que  estiguen  atesos 

personalment a l’Espai Jove, i que el treball amb ells és molt lent. És veritat que 

tiren coses o que trenquen els botons de l'ascensor,  però bé, és l'ús propi de 

qualsevol  espai jove que s'utilitza.  Estem pendents que això siga cada vegada 

menys, primer arreglant-ho al més ràpid possible, perquè si els joves veuen que hi 

ha alguna cosa que es cuida, ells la cuiden. Ara, per exemple, tenim la gent que 

menja  pipes;  fumar,  per  descomptat,  està  prohibit  en  qualsevol  local  i  es 

persegueix, però per exemple la gent que menja pipes, abans les tirava al terra, 

però ara la veus amb una paperera sota el braç tirant-les dins. Ací veiem que es 

responsabilitzen de la neteja, no integral, però sí de la neteja més habitual, que 

segur que en la seua casa no la faran. És normal que passen aquestes coses, però 

si trobeu a faltar qualsevol cosa o hi ha alguna cosa que porta molt de temps 

trencada, li la passeu a la responsable o a Carlos perquè s'arregle ràpid.
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David Moreno: de totes maneres, si vols, un divendres o un dissabte t’hi convide a 

venir a veure com està. M'avises cinc minuts abans i jo t'hi acompanye i veiem 

com està el tema.

8. L'altre dia van anar dues xiques a fotografiar l'aula de les ames de casa de la 

Casa de Cultura, amb quina finalitat?

Vicente Pérez: estan fent un inventari municipal de tots els béns.

Manuel Moreno: és a dir, que es farà en tots els edificis municipals.

Vicente Pérez: sí, es deu al fet que estava desactualitzat des de fa 15 anys, des del 

2003.

Manuel Moreno: crec que Maria José Sanfelix ho tenia bastant controlat, per això 

que està desactualitzat.

Vicente Pérez: quants elements inventariats tenies de la teua àrea?

Manuel Moreno: jo tenia un despatx per a magatzem que ni utilitzava.

9. Quins criteris se segueixen per a donar ajudes a les famílies necessitades des 

de Serveis Socials? T'ho pregunte perquè ens han comentat que en alguns casos 

s’estan donant a famílies que no estan massa desfavorides, o que fins i tot estan 

treballant.

Laura Asensio: supose que ja sabreu que per a fer les bases els polítics no tenim 

res a veure, ho fa tot la treballadora social. Se segueixen els criteris que arriben 

des de la Generalitat, no els posem nosaltres. La treballadora social és qui ens 

informa de si es concedeix i el perquè, amb tota la documentació que presenten 

els sol·licitants.

Alcaldessa: Marina ens presenta moltíssima documentació.

10. Des de fa temps hem observat que l'assistència de la gent a la programació de 

la  Casa  de  Cultura  és  poca,  és  una  apreciació  nostra  i  així  ho  hem  vist,  i 

considerem que és per la pobra programació que es fa, que no atrau els veïns. Es 

pensa fer alguna cosa per a canviar-la o fer-la més atractiva?

Víctor  Xercavins:  òbviament  és  una  percepció  teua,  perquè  jo,  que  sí  que  hi 

assistisc, no sé a quins espectacles et referiràs o a quines activitats et refereixes.
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Manuel  Moreno:  a  moltes  a  les  quals  assisteixen  10  o  15  persones.  Molts, 

moltíssims  dels  actes  que  es  fan  en  la  Casa  de  Cultura,  tenen  10,  15  o  20 

persones de públic, i estan en les fotos del Facebook.

Víctor Xercavins: no sé a quines activitats et refereixes, per exemple de teatre, en 

les últimes que s'han fet estem omplint la sala. Una de les últimes que es van fer, 

“De mà en mà”, que era un grandíssim espectacle, va omplir la sala.

Manuel Moreno: bé, en la presentació de les falles també s'ompli, i en els concerts 

de la música. Però hi ha moltes durant tot l'any a les quals no va tanta gent.

Víctor Xercavins: no sé a quines activitats et refereixes.

Manuel Moreno: em referisc al que hem observat en l'últim any o els dos últims. 

Bé,  a  veure  si  es  pensa  mirar  les  que  tenen  poca  afluència  i  canviar  la 

programació.

Víctor Xercavins: t'assegure que el primer interessat sóc jo, però l'oferta, com en 

tot, hi ha vegades que té menys afluència, no sé si perquè es publiciten poc o 

perquè no interessen a la gent. No ho sé.

Manuel Moreno: aquesta era la meua pregunta, si es pensa fer un poc més atractiu 

per al poble, que sembla que no interessa. 

Víctor Xercavins: jo continuaré fent el que crega més convenient i crec que, en 

aquest sentit, estic relativament content del meu treball.

11. No ens sembla bé la contestació que vas donar de per què no hi ha hagut 

carpa, crec que és un poc desafortunada. No és cert  que hi  anara poca gent, 

encara que anava menys gent que en altres èpoques, n’hi anava bastant, llavors 

no entenem com uses aqueixa excusa quan t'has gastat 2.500 € en un acte, l'11 

d'agost, en festes, al qual van acudir 20 persones. Per tant, gastar 2.500 € en un 

acte al qual acudeixen 20 persones i llevar la carpa, no entenem aqueixa excusa. 

Digues-ne una altra, però aqueixa no.

Alcaldessa:  Víctor,  per  a  l'any  que  ve  no  programes  res  per  a  20  persones, 

d’acord? Manolo,  la  veritat  és  que en els  últims anys hi  havien anat  30 o  40 

persones. Però bé, enguany, amb temps, si la gent la vol, farem al setembre una 

consulta participativa, i si la gent la vol, no tinc cap problema a tornar a posar-la.
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Manuel Moreno: en les hores punta no hi havia 30 o 40 persones, hi havia molta 

més gent. I això del dia 11 no ho va programar Víctor, ho vas contractar tu.

Alcaldessa: sí, pares amb xiquets. I l’activitat del dia 11 la vaig contractar jo, però 

Víctor la va programar.

Víctor  Xercavins:  perdona,  si  et  refereixes  a  la  de Dani  Miquel,  tu  hi  estaves? 

Perquè hi ha fotos i hi havia 100 o 200 persones, però vaja.

Alcaldessa: jo estava i no hi havia 20 persones.

Manuel Moreno: amb aqueixos 2.500 € s'hauria pogut posar la carpa. 

Alcaldessa: tens raó.

12.  L'última és que m'expliques el  privilegi  d'alcaldessa d'haver-te emportat el 

vestit  de rei  mag de la cavalcada de reis  per  a ús particular.  Estava publicat, 

sabies que t'ho preguntaria.

Alcaldessa: quan tu pagues per l'ús d'una cosa, no és un privilegi, perquè jo he 

pagat per a emportar-me el vestit.  Si vols t'explique com ha sigut, o quan vau 

telefonar a Las Provincias, que per cert, el fracàs que heu tingut ha sigut tremend.

José María Aznar: nosaltres no hem cridat ningú.

Alcaldessa:  bé,  doncs no heu cridat ningú,  ho retire.  Tinc una situació familiar 

complicada,  per  si  de cas,  volia  fer  un any bonic,  tinc  un xiquet xicotet,  vaig 

telefonar a l'empresa en la qual lloguem els vestits, que per a què vull llogar-ne un 

altre quan al poble n’hi  ha tres. Em van dir que quan anara a retornar-los em 

facturarien el temps que els haguera usat i, mira si sóc honrada, primer, que per a 

10 minuts que el vaig usar, m'han facturat dues hores, perquè el vaig retornar 

després de sopar.  Segon,  mira si  anava de privilegis,  que ha eixit  en diversos 

mitjans de les xarxes socials, per la meua part i per part de diverses persones de 

la meua família. Fixa't quina por tenia jo. Aquesta alcaldia no té cap privilegi, i “es 

creu el lladre que tots són de la seua condició”. Parlem dels vostres privilegis?

Manuel  Moreno:  especifica  això de  “es  creu el  lladre  que tots  són  de la  seua 

condició”, perquè tu vas dir que nosaltres també ens els emportem, cosa que és 

totalment mentida.
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Alcaldessa: és la teua paraula contra la meua, com ha dit abans José María. Us els 

heu emportat vosaltres i familiars vostres, però clar, com diu José María, no és el 

mateix estar en l'oposició que en el govern. Aquesta alcaldia no té privilegis, si 

aqueixa és la política mesquina que em feu com a oposició,  chapeau, ens veiem 

l'any que ve en les eleccions. No tinc res més a dir. 

Manuel Moreno: el que té a dir sóc jo. El primer és que nosaltres no telefonem a 

cap periòdic; nosaltres, en veure una fotografia d'alguna cosa que no ens sembla 

correcta,  d'un ús privilegiat,  preguntem al  Facebook. Una altra cosa és que es 

compartira per mitjans de l’Horta Nord, i el periòdic se’n va fer ressò.

Vicente Pérez: i què pinte jo en tot açò? Per què hi ha penjada una foto meua al 

diari?

Manuel  Moreno:  jo  vaig  pujar  una  foto  teua?  Això  demanes  les  explicacions 

corresponents al periòdic. No em carregues aqueixa foto que la vas posar tu al 

Facebook de l'Ajuntament i el periòdic l'ha agafada.

Vicente Pérez: les explicacions de Las Provincias les tinc, i potser algun dia em faig 

una foto i la porte a algun lloc.

Manuel Moreno: quan vulgues les explicacions. Nosaltres no hem enviat cap foto ni 

hem  cridat  ningú,  i  es  va  publicar  perquè  a  Las  Provincias li  van  donar  el 

tractament que van voler.

Alcaldessa: Manolo, quan vas fer la comissió taurina, qui va tallar la primera corda 

com a alcalde en aquest poble? Això és un privilegi d'alcaldia, perquè José María,  

el dia de bous, delegava en tu l'alcaldia perquè fores director de festejos taurins. 

Veritat o mentida? I això m'ho has comentat en la porta de l'Ajuntament amb més 

gent. Teniu la cara molt dura. Heu abusat i us heu aprofitat d'aquest ajuntament i 

m'acuses  que  tinc  privilegis  d'alcaldia.  No  hi  ha  cap  familiar  meu  en  aquest 

ajuntament, no tinc cap privilegi per a col·locar els meus. No he expropiat a cap 

nebot meu, ni els meus fills vénen a demanar l'expropiació forçada. Tu em parles 

de privilegis d'alcaldia a mi?

Manuel Moreno: que el periòdic donara la repercussió que volguera donar, és cosa 

seua. Considere que és un privilegi perquè tu em portes una factura, però jo te’n 

porte una altra i saps de sobres quant val llogar un vestit. Quant costa llogar un 

vestit?
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Alcaldessa: La factura total? 600 €.

Manuel Moreno: i un vestit, quant val? 100 €? I a tu quant t'han cobrat per un 

vestit?

Alcaldessa: 24,10 €.

Manuel Moreno: a veure si a algun veí del poble li lloguen un vestit per hores, per 

26 €. A veure si li fan el favor a algun veí del poble.

Alcaldessa: bé, jo ho he pagat.

Manuel Moreno: ara ve la pregunta: quan va passar això de tallar la corda, que era 

una cosa que s'ha fet sempre a Museros i jo no li vaig donar major importància, 

perquè a mi tallar la corda d'un bou més, després de tantes que n’he tallat, em 

dóna absolutament igual. Jo quan ho decidia no era alcalde en funcions ni res.

Alcaldessa: sí, sí que eres alcalde. En el pròxim ple et portaré totes les delegacions 

de José María, de quan has sigut alcalde en funcions per a ser director del festeig,  

perquè saps que va lligat a l'alcaldia.

Manuel Moreno: no és veritat. No és veritat que ser director del festeig vaja lligat a 

l'alcaldia, perquè va totalment en contra. No té res a veure.

Alcaldessa:  en  el  moment  en  què  delegues  l'alcaldia,  automàticament  eres 

director taurí.

Manuel  Moreno:  no  és  veritat,  tu  delegues  la  direcció  del  festeig,  l'alcalde  és 

l'alcalde.  Bé,  la  pregunta és,  així  com en aquell  moment em vau preguntar  si 

anàvem a sortejar tallar la corda, la pregunta és si es farà un procés participatiu 

per a sortejar l'any que ve els vestits.

Alcaldessa: jo no sóc la regidora de Participació, no et puc contestar a això.

En  no  haver-hi  més  temes  a  tractar,  l’alcaldessa  alça  la  sessió,  i  jo,  com  a 

secretària, estenc i certifique aquesta acta.

Museros, amb data al marge

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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