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SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA

DE 29 DE MARÇ DE 2018

Núm. de sessió:  3 Lloc: sala de sessions plenàries
Tipus: extraordinària Convocatòria: primera
Hora d’inici: 13.00 h Hora de finalització: 13.10 h

ASISTENTES

Alcaldesa: 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

Jesús Piquer Bestuer

Secretària: Araceli Martín Blasco

Absents: Jesús Lois Prior i Manuel Moreno Comes



ORDRE DEL DIA

1. Expedient 284/2018: proposta de modificació del Reglament d'ús dels horts 

urbans.

2. Expedient  396/2018:  sol·licitud  de  subvenció  a  l'Institut  Valencià  de 

Competitivitat  Empresarial  (IVACE)  per  millorar,  modernitzar  i  dotar 

d’infraestructures  i  de  serveis  els  polígons,  les  àrees  industrials  i 

enclavaments tecnològics, per als exercicis 2018 i 2019.

1. EXPEDIENT 284/2018: PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 

D'ÚS DELS HORTS URBANS

L’alcaldessa  cedeix  la  paraula  al  regidor  de  Mobilitat,  Medi  Ambient  i  

Agricultura, que presenta la proposta de modificació del Reglament d'ús dels 

horts urbans al Ple, la còpia de la qual ha sigut repartida prèviament a tots els 

regidors i regidores.

Per  acord  del  Ple,  en  sessió  de  30  d'octubre  de  2014,  es  va  aprovar  el 

Reglament  d'ús  dels  horts  socials  ecològics  de  Museros.  En  l’apartat  de 

característiques  bàsiques  de  les  parcel·les,  apareix  la  ubicació  dels  horts 

socials a la parcel·la núm. 104 del polígon 13 a la partida el Varao.

L'habilitació  de  la  parcel·la  prevista  no  es  va  portar  a  terme  per  falta  de 

consignació de la Diputació de València.

Vist que la Diputació de València, per Decret núm. 09988, de 14 de novembre 

de 2017, concedeix una subvenció per a l'execució del complex municipal dels 

horts urbans, per un import de 36.576,55 € a l’Ajuntament de Museros.

Atés que per a l'execució dels horts urbans és més adequada la parcel·la 

núm.  189  situada  a  la  partida  del  Casal,  el  Ple  de  la  corporació,  per 
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unanimitat, acorda l'adopció de la modificació del Reglament d'ús dels horts 

urbans següent:

Primer.  Aprovar  inicialment  la  modificació  de  l'apartat  de  característiques 

bàsiques  de  les  parcel·les,  del  Reglament  d'ús  dels  horts  urbans  de 

l'Ajuntament de Museros següent:

• Els horts socials ecològics de Museros estan situats a la parcel·la núm. 

189 del polígon 22 a la partida del Casal. Disposen d’accés rodat pel camí 

públic núm. 24, conegut com a camí del Pont de Bigues. El nombre de 

parcel·les  oferides és  de 36,  amb una superfície  de 35 m2.  El  tipus de 

parcel·la és d'ús individual.

Segon. Publicar-la al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i al tauler d'anuncis 

de l'Ajuntament, per un termini mínim de trenta dies, perquè els interessats 

puguen presentar les reclamacions i suggeriments que estimen adients. Si no 

es  presentaren  reclamacions,  l'aprovació  inicial  s'entendrà  definitiva  sense 

necessitat d'una nova publicació al BOP.

2. EXPEDIENT 396/2018:  SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ  A L’IVACE  PER 

MILLORAR,  MODERNITZAR  I  DOTAR  D'INFRAESTRUCTURES  I  DE 

SERVEIS  ELS  POLÍGONS,  LES  ÀREES  INDUSTRIALS  I  ELS 

ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS, PER ALS EXERCICIS 2018 I 2019

L’alcaldessa  cedeix  la  paraula  al  regidor  d'Urbanisme,  Infraestructures  i 

Comerç,  que  presenta,  al  Ple,  la  proposta  de  sol·licitud  de  subvenció  a 

l’IVACE per  millorar,  modernitzar  i  dotar  d'infraestructures  i  de  serveis  en 

polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, per als exercicis 2018 i 

2019.

Vista la Resolució de 9 de febrer de 2018, del president de l'IVACE, per la qual 

es  convoquen  ajudes per  a  projectes  d'inversió  per  millorar,  modernitzar  i 

dotar d'infraestructures i  de serveis els polígons, les àrees industrials i  els 

enclavaments tecnològics, per als exercicis 2018 i 2019.

Vistes  les  bases  reguladores  de  la  convocatòria,  aprovades  per  l'Ordre 

22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors 
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Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores 

per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització, publicades al 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 7906, de 28 d’octubre 

de 2016, i modificada parcialment per l'Ordre 6/2017, de 7 de març, publicada 

al DOGV núm.  7996, de 9 de març de 2017.

Vist  que  és  voluntat  de  l'Equip  de  Govern  de  l'Ajuntament  de  Museros 

executar inversions en la modernització i dotació d'infraestructures i de serveis 

els  polígons,  les  àrees  industrials  i  els  enclavaments  tecnològics,  per  als 

exercicis  2018  i  2019,  al  Sector  5  del  nucli  urbà  i  al  polígon  Torrubero  - 

Emperador.

Vistos  els  antecedents  superiors,  el  Ple  de  la  corporació,  per  unanimitat, 

acorda:

Primer.  La  participació  en  aquest  programa  d'ajudes  i  l'acceptació  de  les 

seues bases reguladores.

Segon. Donar trasllat d’aquest acord com es preveu en les bases reguladores 

de la subvenció.

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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