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

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE 30 DE MARÇ DE 2017

Núm. de sessió: 3

Lloc: sala de plens

Tipus: ordinària

Convocatòria: primera

Hora d’inici: 19.00 h

Hora d’acabament: 21.50 h

ASSISTENTS

Alcaldessa: CRISTINA CIVERA BALAGUER
Regidors:
VICENTE PÉREZ COSTA
JUAN JOSÉ CARRIÓN RUBIO
NÉMESIS CARONA GÓMEZ
VÍCTOR XERCAVINS I GARCIA
LAURA ASENSIO TORMOS
FRANCESC ALCAINA I COSTA
DAVID MORENO BLANCO
MARIO JORDÁ VIDAL
JOSÉ M. AZNAR MONFERRER
MANUEL MORENO COMES
Secretària: ARACELI MARTÍN BLASCO
Interventor: GONZALO GIL GÓMEZ
Absents: JAVIER MARÍ VENTURA, justifica la no assistència per motius laborals
ORDRE DEL DIA
1. Proposta d'aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Expedient 13/2017. Presa de possessió del regidor Jesús Piquer.
3. Expedient 441/2017. Reconeixement extrajudicial de crèdits de 2017.

AJUNTAMENT DE MUSEROS

4. Expedient 444/2017. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per llicències administratives de caràcter urbanístic.
5. Expedient 492/2017. Modificació de l’Ordenança fiscal taxa cerimònies
civils.
6. Expedient 486/2017. Subvenció nominativa - Associació lluita contra el
càncer.
7. Expedient 47/2016. Expropiació a Cecilia Gimeno.
8. Expedient 368/2016. Proposta de modificació puntual de l'article 15 de les
Normes subsidiàries del pla parcial S-5 Torrubero.
9. Expedient 114/2016. Proposta d'adjudicació de l'arrendament de parcel·la
rústica per a horts socials.
10. Proposta d'aprovació de la moció del PP contra el decret del model
educatiu de la Comunitat Valenciana.
11. Proposta d'aprovació de la moció del PP per a la no inclusió de veterinaris
en festejos taurins populars.
12. Proposta d'aprovació de la moció de l'equip de govern de declaració dels
serveis socials com a serveis essencials.
13. Informar sobre els marcs pressupostaris del període 2018-2020.
14. Decrets d'alcaldia.
15. Precs i preguntes.

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

L'alcaldessa informa de les actes de les sessions ordinària de 26 de gener i
extraordinària de 16 de febrer de 2017, les còpies de les quals han estat
repartides prèviament a tots els regidors.

Vistes aquestes, s'aproven per unanimitat dels presents.

2. EXPEDIENT 13/2017. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR JESÚS
PIQUER
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L’alcaldessa presenta, al Ple, el procediment de presa de possessió del
regidor substitut, d’acord amb l'informe de la secretària, de 13 de febrer de
2017, la còpia del qual ha estat prèviament repartida a tots els regidors.

Vista la renúncia expressa presentada per motius personals de Vicenta Llácer
Simón com a regidora, de la qual es va prendre raó en la sessió plenària
ordinària de data 26 de gener de 2017.

Vist que s'ha rebut de la Junta Electoral Central, amb data 1 de març de 2017,
la credencial acreditativa de la condició d'electe a favor del candidat al qual
correspon cobrir la vacant produïda, en concret en la persona de Jesús Piquer
Bestuer, 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 corresponent
registre d'interessos, d’acord amb l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local.

Per tot això, el Ple de la corporació accepta la presa de possessió de Jesús
Piquer Bestuer del càrrec de regidor d'aquest ajuntament.

Complint amb el procediment legalment establert, el regidor jura per la seua
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de
l'Ajuntament de Museros amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la
Constitució, com a norma fonamental de l'Estat, d’acord amb l'article 1 del
Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a presa de
possessió de càrrecs o funcions públiques.

El Ple de la corporació dóna la benvinguda al nou regidor i, després de la
presa de possessió, Jesús Piquer Bestuer s'incorpora a la sessió.

3.

EXPEDIENT

441/2017.

RECONEIXEMENT

EXTRAJUDICIAL

DE

CRÈDITS DE 2017
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L’alcaldessa presenta, al Ple, el reconeixement extrajudicial de crèdits número
69 de 2017, la còpia dels quals ha estat prèviament repartida a tots els
regidors.
D’acord amb l'article 60.2 del RD 500/1990 i amb la base 43 de les d'execució
del pressupost vigents i en existir despeses realitzades durant anys anteriors
no imputades al pressupost corresponent.

Atés la doctrina que prohibeix l'enriquiment sense causa que imposa a
aquesta administració la compensació del benefici econòmic rebut, en haverse pronunciat en aquest mateix sentit la jurisprudència del Tribunal Suprem en
sentències d'11 de maig de 1989, de 13 de juliol de 1984, de 20 d’octubre de
1987, d’11 de febrer de 1991, de 19 de novembre de 1992, entre moltes
d’altres, i dels tribunals superiors de justícia (com la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Cantàbria de 20 de juliol de 2000).

Vist l'informe que sobre aquest tema emet la secretària general i la intervenció
municipal, el Ple de la corporació, per 9 vots a favor de l'equip de govern (4
vots del PSOE, 3 vots de Compromís, 1 vot de PGM i 1 vots d'EU) i 3 vots en
contra del PP, acorda el següent:
Primer. Reconèixer les obligacions de la taula següent, l'import total de la qual
és d’11.149,40 €, amb càrrec al pressupost general de l'Ajuntament de l'any
2017, en tractar-se d'un reconeixement extrajudicial de crèdits:

Aplicac
ió

Import

Tercer

2017 1
920 22706

1.240,25 €

2017 7
231 48000
2017 7
231 48000
2017 7
231 48000
2017 7
231 48000
2017 7
231 48000
2017 7
231 48000

1.790,00 €

Diversos

1.810,00 €

Diversos

200,00 €

Diversos

272,00 €

Diversos

950,00 €

Diversos

272,00 €

Diversos

44511342V

Nom del
tercer
Castellano
Noguera, Sandra

Text lliure
Proposta de reordenació del trànsit al nucli
urbà i anàlisi de millora Mobilitat urbana
centre històric
Juana Álvarez. Lloguer Serveis Socials
Junta de Govern Local de 20 de desembre
de 2016, Estela Godoy
Junta de Govern Local de 20 de desembre
de 2016, Rose Ulene
Junta de Govern Local de 20 de desembre
de 2016, de Begoña Ramón Palmero
Junta de Govern Local de 20 de 2016,
Silvia Laguna Cozar
Junta de Govern Local de 20 de desembre
de 2016, Rosana Izquierdo Peñaranda
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2017 7
231
48000
2017 7
231
48000

200,00 €

Diversos

Junta de Govern Local de 20 de desembre
de 2016, Silvia Muñoz Gregori

1.100,00 €

Diversos

Junta de Govern Local de 25 de novembre
de 2016, José Contreras Chulvi
Comercial L’Eixam, SL, factura núm. 00000.283, de 16 de novembre de 2016
(pendent d’aplicar al pressupost), llibres
per a la biblioteca
Comercial L’Eixam, SL, factura núm. 00000.318, de 21 de desembre de 2016
(pendent d’aplicar al pressupost), llibres
per a la biblioteca
Comercial L’Eixam, SL, factura núm. 00000.31 de 21 de desembre de 2016
(pendent d’aplicar al pressupost), llibres
per a la biblioteca
74 m platina 40X8 galva per a junta i
varetes per a subjecció treballs de
soldadura a la plaça del Poeta Llorente
Subministrament i muntatge protector
focus grua
2 plaques de 120X8X150 cm, soldada al
pal senyal galva, casquillos anclatge

2017 5
3321
22001

660,55 €

B46303996

Comercial L’Eixam,
SL

2017 5
3321
22001

1.595,42 €

B46303996

Comercial L’Eixam,
SL

2017 5
3321
22001

189,70 €

B46303996

Comercial L’Eixam,
SL

550,7 €

33400571V

Vicente García
Castellar

44,96 €

33400571V

66,04 €

33400571V

Vicente García
Castellar
Vicente García
Castellar

207,78 €

33400571V

2017 2
1533
21000
2017 2
150 21400
2017 2
1533
21000
2017 2
342 21200

Vicente García
Castellar

6 angle de 50X848 cm galva per suport
lluminària, 12 abarcon M-12 80X80
+4T+2A

11.149,40 €

Segon. Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal perquè
procedisca a la seua comptabilització i pagament.
4. EXPEDIENT 444/2017. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES ADMINISTRATIVES DE
CARÀCTER URBANÍSTIC

L’alcaldessa presenta, al Ple, la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora
de les taxes per llicències administratives de caràcter urbanístic en l'apartat 5
de l'article 6, sobre tarifes per ocupació de la via pública amb enderrocs i
materials, la còpia de la qual ha estat prèviament repartida a tots els regidors.
El Ple de la corporació aprova, per unanimitat, l’acord següent:
Primer. Derogar l'apartat 5 de l'article 6 de l'Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per llicències administratives de caràcter urbanístic que es refereix a les
tarifes per ocupació de la via pública amb enderrocs i materials, ja que
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d’aqueixa qüestió s'ocupa l'Ordenança fiscal reguladora de l'ocupació de la via
pública amb enderrocs i materials.
Segon. Sotmetre a informació pública, per un període de trenta dies,
mitjançant edicte que ha de publicar-se al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial
de la Província, perquè els interessats examinen l'expedient i presenten
reclamacions o suggeriments.
Tercer. Informar a aquest ajuntament de les reclamacions i suggeriments que
es formulen, que es resoldran amb caràcter definitiu, i si no es presenten
reclamacions, l'acord provisional passarà automàticament a definitiu.
Quart. Publicar l'acord definitiu i el text de les ordenances aprovades i
modificades al Butlletí Oficial de la Província.
5. EXPEDIENT 492/2017. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA
TAXA PER A CERIMÒNIES CIVILS

L’alcaldessa presenta, al Ple, la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora
de les taxes per a cerimònies civils, la còpia de la qual ha estat prèviament
repartida a tots els regidors.

Vist l'informe que sobre aquest tema ha emés la intervenció municipal, el Ple
de la corporació, per 9 vots a favor de l'equip de govern (4 vots del PSOE, 3
vots de Compromís, 1 vot de PGM i 1 vots d'EU) i 3 vots en contra del PP,
acorda el següent:
Primer. Modificar d'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la realització de
cerimònies civils amb el text següent:

Article 1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l'activitat municipal i administrativa
desenvolupada amb motiu de la realització de matrimonis civils davant
l'alcaldia -presidència.

Article 2. Subjecte passiu
Seran subjectes passius els contraents.
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Article 3. Quota
Per la realització de cerimònies civils matrimonials es cobraran 150 €.
Si els contraents desitgen que la cerimònia es porte a terme en un lloc diferent
a la casa consistorial, sempre dins del terme municipal de Museros, es
cobraran 140 € addicionals.

Article 4. Meritació i gestió tributària
La taxa es reportarà i naixerà l'obligació de contribuir quan es presente la
sol·licitud que done lloc a la prestació del servei. Si amb posterioritat a la
presentació de la sol·licitud, i abans de la data fixada per portar a terme la
cerimònia, els sol·licitants desisteixen d’aquesta, es procedirà a la devolució
del 50% de l'import ingressat. S'estableix el règim de liquidació practicada per
l'Administració en el moment que se sol·licite el servei.
Segon. Se sotmetrà a informació pública, per un període de trenta dies,
mitjançant edicte que es publicarà al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província,

perquè

els

interessats

examinen

l'expedient

i

presenten

reclamacions o suggeriments.
Tercer. Informar a aquest ajuntament de les reclamacions i suggeriments que
es formulen, que es resoldran amb caràcter definitiu, i si no es presentaren
reclamacions, l'acord provisional passarà automàticament a definitiu.
Quart. Publicar l'acord definitiu i el text de les ordenances aprovades i
modificades al Butlletí Oficial de la Província.

6. EXPEDIENT 486/2017. SUBVENCIÓ NOMINATIVA - ASSOCIACIÓ
LLUITA CONTRA EL CÀNCER

L’alcaldessa cedeix la paraula a la regidora de Benestar Social i Polítiques
d'Igualtat de Gènere, Laura Asensio, que fa una breu exposició de la voluntat
de l'Equip de Govern de concedir, a l'Associació de Lluita contra el Càncer de
Museros, una subvenció nominativa de 500 €.

El Ple de la corporació acorda per unanimitat dels presents:
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ÚNIC. Aprovar una subvenció nominativa de 500 € a favor de l'Associació de
Lluita contra el Càncer de Museros.

7. EXPEDIENT 47/2016. EXPROPIACIÓ A CECILIA GIMENO

L’alcaldessa cedeix la paraula al regidor d'Urbanisme i Infraestructures,
Vicente Pérez, que fa una exposició al Ple sobre el preu just de l'expedient
d'expropiació per rogatòria d'una parcel·la propietat de Cecilia Gimeno.

Atés que per acord del Ple de l'Ajuntament, de 24 de novembre de 2016, es
va aprovar l'inici de l'expedient d'expropiació per rogatòria d'una parcel·la
propietat de Cecilia Gimeno Civera, al carrer d’Albalat dels Sorells, i que a
continuació, es transcriu:
“Pel que fa a l'expedient sobre l'expedient d'expropiació per rogatòria d'una
parcel·la propietat de Cecilia Gimeno Civera, amb identificació cadastral
8523412YJ2882S, amb una superfície aproximada de 1.325 m2, per estar
qualificada com a dotació pública viària per les Normes subsidiàries de
planejament de Museros, d’acord amb l'article 104 de la Llei 5/2014, de 25 de
juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la
Comunitat Valenciana (d'ara endavant LOTUP), en compliment de la
providència de l'alcaldia, emet l’informe següent informe proposta de resolució
de conformitat amb l'article 175 del Reial decret 2568/1986 de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals sobre la base del següent:

ANTECEDENTS DE FET
Atés Cecilia Gimeno Civera, va presentar un escrit, de data 18 de febrer de
2015, amb registre d’entrada núm. 245 d'aquest ajuntament, en el qual
sol·licitava l'inici de l'expedient d'expropiació pregada d'una parcel·la de la
seua propietat, identificació cadastral 8523412YJ2882S, amb una superfície
aproximada de 1.325 m2, per estar qualificada com a dotació pública viària per
les Normes subsidiàries de planejament de Museros, d’acord amb l'article 104

8

AJUNTAMENT DE MUSEROS

de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori,
urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana (d'ara endavant LOTUP).

Vist que la sol·licitud presentada s'ajusta al contingut de l'article 104 de la
LOTUP, que literalment disposa:
“1. Quan transcórreguen cinc anys des de l'entrada en vigor del pla sense que
es porte a efecte l'expropiació de terrenys dotacionals que no hagen de ser
objecte de cessió obligatòria, per no resultar possible la justa distribució de
beneficis i càrregues en el corresponent àmbit d'actuació, continu o
discontinu, els propietaris podran anunciar, a l'Ajuntament, el seu propòsit
d'iniciar l'expedient de preu just, que ha de portar-se a terme mitjançant la llei,
si transcorren altres dos anys des d'aquest anunci.

2. Per sol·licitar l'expropiació demandada, el titular de la propietat haurà de
justificar la impossibilitat d'efectuar la justa distribució dels beneficis i de les
càrregues en el marc del Pla general. A aquest efecte, els propietaris podran
presentar els seu fulls de valoració i, transcorreguts tres mesos sense que
l'Ajuntament notifique la seua acceptació o remeta els seus fulls de valoració
contradictoris, els propietaris podran recórrer a la intervenció del jurat
provincial d'expropiació forçosa. La valoració s'entendrà referida al moment de
l'inici de l'expedient de preu just mitjançant la llei.
3. Tot el que s’ha indicat en els apartats anteriors no serà aplicable:
a) Als propietaris de terrenys classificats com a sòl no urbanitzable.
b) Als propietaris de terrenys classificats com a sòl urbanitzable, si, en el
moment de l'afectació els terrenys, es dediquen a l'explotació agrícola,
ramadera, forestal o cinegètica, o, en general, a activitats pròpies de la seua
naturalesa rústica i compatibles amb la classificació i l'afectació esmentades
fins a l'execució de les determinacions del planejament urbanístic.
c) Als propietaris que hagen obtingut una autorització per a usos i obres
provisionals.
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4. Si abans de transcórrer els terminis establerts en aquest precepte, s'ha
aprovat inicialment una modificació o una revisió del planejament urbanístic
que comporta la inclusió del sòl dotacional en un sector o unitat d'execució per
a la seua gestió, aquests terminis quedaran interromputs. El còmput dels
terminis es reprendrà si transcorre un any sense haver-se produït la seua
aprovació definitiva.
5. Els propietaris de reserves d'aprofitament, prèvia justificació de la
impossibilitat de transferir la reserva, podran exercir els drets regulats en els
apartats 1 i 2, respecte al terreny que van cedir, en el termini de tres anys a
partir de la reserva.

6. Per a l'exercici del dret a instar l'expropiació mitjançant la llei, s'exigeix
l'acreditació fefaent del sol·licitant de la seua condició de propietari dels
corresponent terrens dotacionals, i també, haver ostentat aqueixa condició
durant la totalitat dels terminis d’acord amb els apartats primer i segon
d’aquest article, sense el requisit del qual no serà valorat el bé pel Jurat
Provincial d'Expropiació Forçosa. Si es produeix una transmissió onerosa de
la propietat durant el transcurs d’aqueixos terminis, es reiniciarà el seu còmput
per al nou propietari.

7. Es considerarà que és impossible transferir la reserva d'aprofitament quan
l'administració o el propietari justifiquen que no existeixen, o no es poden
delimitar, àrees de repartiment en l'àmbit del planejament capaços d'assumir,
en tot o en part, la transferència de l'aprofitament reservat”.
Atés que l’arquitecte municipal, amb data de 26 d’abril de 2016, i amb data de
10 de novembre de 2016, ha emés informes tècnics amb la valoració d’aqueix
immoble i que pel que fa al sòl urbà la quantitat total és de 78.784 €, a raó de
59,46 €/m2, i per a la part residual i no aprofitable de sòl no urbanitzable a raó
de 6 €/m2.
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Vist que, amb data de 20 de setembre de 2016, l’assessor del Departament
d’Urbanisme ha emés un informe jurídic en el qual indica que d’acord amb
l'article 24 de la Llei d'expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954:
“L'administració i el particular a qui es referisca l'expropiació podran convenir
l'adquisició dels béns o drets que són objecte d'aquella lliurement i per mutu
acord; en aquest cas, una vegada convinguts els termes de l'adquisició
amistosa, es donarà per conclòs l'expedient iniciat. Si en el termini de quinze
dies no s'arribara a aqueix acord, se seguirà el procediment que s'estableix en
els articles següents, sense perjudici que en qualsevol estat posterior de la
seua tramitació puguen ambdues parts arribar a aqueix acord mutu”.
Considerant que, amb data de 15 de novembre de 2016, l’assessor jurídic del
Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Museros ha emés un informe
jurídic, en el qual indica la destinació a què poden quedar afectes els béns
que constitueixen el patrimoni públic del sòl.
Vist que d’acord amb els articles 25 a 27 del Reglament d'expropiació forçosa,
decret de 26 abril de 1957, l’interventor municipal ha emés un informe sobre la
fiscalització de la despesa d’11 de novembre de 2016.
Vist tot el que s’ha especificat anteriorment, es considera que l'expedient ha
seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable procedint a la seua
aprovació; per tant, és favorable, l'aprovació de l'Expedient sobre l’inici de
l'expedient d'expropiació per rogatòria d'una parcel·la propietat de Cecilia
Gimeno Civera, identificació cadastral 8523412YJ2882S, amb una superfície
aproximada d'1.325 m2, per estar qualificada com a dotació pública viària per
les Normes subsidiàries de planejament de Museros.
D’acord amb l'article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, el Ple de la corporació, per unanimitat, acorda el següent:
Primer. Aprovar els informes de l'arquitecte municipal emesos el 26 d’abril de
2016 i el 10 de novembre de 2016, d’acord amb el full de valoració municipal
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de la parcel·la que s’ha d’expropiar per una quantia total de 78.784 €, a raó de
59,46 €/m2 i a raó de 6 €/m2 de sòl no urbanitzable.
Segon. Notificar, a la interessada, aquest acord i adjuntar-hi el full de
valoració municipal per a la seua acceptació, en aquest cas es procedirà a
formalitzar l’acord sobre el preu just en el termini de dos mesos. I notificar a la
interessada que en ser un acte de tràmit contra aquest acord, que no posa fi a
la via administrativa, no cal interposar cap recurs.
Tercer. Si la interessada de la valoració continguda en l’informe de l’arquitecte
municipal accepta, i amb anterioritat a la formalització de l'acord sobre preu
just, la part expropiada haurà de realitzar l’alçament topogràfic del terreny
objecte d'expropiació amb identificació dels terrenys contigus i superfícies,
signat per un professional competent i visat pel col·legi corresponent, prèvia
citació al representant municipal per a la seua validació a manera d'acta
prèvia a l'ocupació.
Quart. Una vegada formalitzat de mutu acord el preu just sobre el ben objecte
d'expropiació, es procedirà al seu pagament a l'expropiat en el termini màxim
d'un mes des de la subscripció per les dues parts.

Atés que la interessada es va presentar davant aquest ajuntament amb
alçament topogràfic de 9 de febrer de 2017.

Vist que per resolució d'alcaldia núm. 198/2017, de 2 de març de 2017, es va
adoptar l’acord següent, que literalment es transcriu:
“Considerant que en sessió plenària de 24 de novembre de 2016 es va
acordar aprovar l'inici de l'expropiació per rogatòria d'una parcel·la propietat
de Cecilia Gimeno Civera, al carrer Albalat dels Sorells, i que es va atorgar un
termini de 2 mesos per a l'acceptació del full de valoració municipal i, si escau,
presentar alçament topogràfic del terreny objecte d'expropiació”.

Atés que la interessada ha presentat, amb data de 9 de febrer de 2017,
alçament topogràfic subscrit per GPS Topografía, SL, i en haver emés el
tècnic municipal un informe desfavorable a l’alçament realitzat, de 28 de
febrer de 2017, que literalment disposa el següent:
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“El tècnic que subscriu, a petició del Departament Jurídic Municipal, pel que fa
a l'expedient de referència, ha realitzat la inspecció a l'emplaçament de la
parcel·la descrita, i després de contrastar les dades quant a la documentació
presentada, realitza el següent:

INFORME

ANTECEDENTS
Contrastat el plànol d’amidament aportat per la propietat pel que fa a l'estat
real de la urbanització, s'observen les consideracions següents que han de
quedar reflectides en l’amidament:
1. Amplària del vial total d’acord amb les normes urbanístiques de Museros.
L'amplària de vial total corresponent a aquest carrer, d’acord amb els plànols
de les Normes subsidiàries vigents, és de 18,00 m.
2. Amplària del vial urbanitzat.
L'àmbit urbanitzat actualment del carrer en aquest punt és de 10,00 m, mentre
que el plànol de l’amidament presentat descriu una amplària d'urbanització
existent de 9,00 m.
3. Límit d’aquesta la parcel·la.
El límit d’aquesta parcel·la, queda determinat per un camí de pas de
referència cadastral 46179A020090060000SP, com s'observa al plànol de
Cadastre del Terme Municipal de Museros, de 31 de juny de 1931,
corresponent al polígon 20, parcel·les 42, 39 i 37, segons còpia que s'adjunta.
4. Mesurament de sòl rústic.
L’amidament presentat quant al sòl rústic es veurà afectada tan sols en
l'amplària corresponent a la diferència que supose l'àmbit del vial mesurat pel
que fa a la mesura establerta en les normes de 18,00 m d'amplària.

CONCLUSIÓ
L’amidament presentat no s'ajusta a les premisses ací especificades i per tant
no és acceptable.
Vista de la zona urbanitzada al carrer d’Albalat (amplària 10 m)
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Còpia del plànol del terme del polígon 20 i de les parcel·les de referència.

Còpia de l’amidament presentat, amb indicació de les diferències observades.
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Atés que d’acord amb l'article 68 de la llei, 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, procedeix
adoptar la següent
RESOLUCIÓ:

Primer. Acceptar el contingut de l'informe emès pel tècnic municipal de 28 de
febrer de 2017, i requerir, a la interessada, perquè en el termini de 10 dies,
esmene la falta o adjunte els documents preceptius i relacionats en l'informe
municipal, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la
seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos
en l'article 21 de la llei, 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Segon. Notificar aquest acord a la interessada, que en ser un acte de tràmit
que no posa fi a la via administrativa i no cal interposar cap recurs”.

Considerant que la interessada, en contestació al requeriment d'esmena
municipal, va presentar davant aquest ajuntament un nou alçament topogràfic
de 7 de març de 2017.

Atés l'informe favorable emès per l'Oficina Tècnica municipal de 9 de març de
2017, que a continuació es transcriu:
“El tècnic que subscriu, a petició del Departament Jurídic municipal, quant a
l'expedient de referència ha revisat la nova documentació aportada d’acord
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amb el registre de referència, de la parcel·la descrita i després de contrastar
les dades pel que fa a l'informe tècnic, de 28 de febrer de 2017, realitza el
següent:

INFORME

ANTECEDENTS

Revisat el plànol d’amidament aportat per la propietària, amb les condicions
establertes en l'informe anterior es té:

Han sigut considerades les directrius establertes en aquest informe per a la
determinació de la superfície de vial objecte d'expropiació.

La propietària ha presentat l'escriptura de propietat d'aquesta parcel·la, en la
qual es descriuen els seus confrontants. Atés que no existeix descripció sobre
el límit amb el camí es descarta la petició, referida en l'informe anterior, de
deducció de la superfície ocupada pel camí.

La nova configuració geomètrica, de la parcel·la a expropiar, determina les
superfícies del plànol presentat amb registre 860/2017 i els valors d'aplicació
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segons l'acord plenari de 24 de novembre de 2016 per a cada tipus de
classificació de sòl, (sòl urbanitzable vial 59,46 €/m 2, sòl rústic 6,00 €/m2). De
tot això, resulta el quadre següent:

ESQUEMA DE SUPERFÍCIES I

PARCEL·LA

VALORACIÓ

8523412Y1288250000JJ

Or

Classificació Superfície

PU

Total

Observacions

del sòl
1

Sòl urbà vial

947,56

59,46

56.341,92

2

Sòl rústic

181,36

6,00

1.088,16

Total

57430,08

Data al marge, signat electrònicament.
Considerant que l’Oficina Tècnica municipal ha redactat tant la proposta de
conveni sobre preu just com la corresponent acta d'ocupació dels terrenys el
text dels quals es relaciona a continuació:

(I) PROPOSTA DE CONVENI SOBRE EL PREU JUST DE MUTU ACORD
“Museros,___ de març de 2017

REUNITS

D'una banda, Cristina Civera Balaguer, amb DNI _______________, com a
alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament de Museros.

D'una altra banda, Cecilia Civera Gimeno, en el seu propi nom, amb DNI
19095808N, en qualitat de propietària de la parcel·la amb referència cadastral
8523412YJ2882S0000JJ, objecte d'expropiació per rogatòria en l'expedient
administratiu 47/2016, amb domicili a l’avinguda del País Valencià, 40 A, de
Museros.
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INTERVENEN
El primer, en representació de l'Administració expropiant. Les seues facultats
per a aquest acte deriven de l'apartat 2n de l'acord de la Junta de Govern
Local de 20 de març de 2017, per la qual se li atorga la facultat de subscriure
aquest acord sobre preu just de l'expropiació per rogatòria.

El segon, en el seu propi nom, en qualitat de propietària de la finca objecte
d'expropiació, que posteriorment es dirà.

EXPOSEN
I. El Ple de l'Ajuntament de 24 de novembre de 2017 va adoptar l’acord
següent i que a continuació es transcriu literalment:
Primer. Aprovar els informes de l'arquitecte municipal emesos el 26 d’abril de
2016 i el 10 de novembre de 2016, que conforma el full de valoració
municipal, de la parcel·la a expropiar per una quantia total de 78.784 €, a raó
de 59,46 €/m2 i a raó de 6 €/m2 de sòl no urbanitzable.
Segon. Notificar aquest acord i adjuntar-hi el full de valoració municipal a la
interessada, per a la seua acceptació, en aquest cas es procedirà a
formalitzar l’acord sobre el preu just en el termini de 2 mesos. Es notificarà, a
la interessada, que en ser un acte de tràmit que no posa fi a la via
administrativa, contra aquest acord no cal cap recurs.
Tercer. Si la interessada accepta la valoració continguda en l'informe de
l'arquitecte municipal, i amb anterioritat a la formalització de l'acord sobre preu
just, la part expropiada haurà de realitzar l’alçament topogràfic del terreny
objecte d'expropiació amb identificació de confrontants i superfícies, signat pel
professional competent i visat pel col·legi corresponent, prèvia citació al
representant municipal per a la seua validació com a acta prèvia a l'ocupació.
Quart. Una vegada formalitzat de mutu acord el preu just sobre el ben objecte
d'expropiació, es procedirà el seu pagament a l'expropiat en el termini màxim
d'un mes des de la seua subscripció per les parts.

II. Que Cecilia Civera Gimeno, és propietària quant al cent per cent en ple
domini amb caràcter privatiu de la finca següent:
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- Finca núm. 5697 del municipi de Museros inscrita en el Registre de la
Propietat de Montcada núm.1, tom 1524, llibre 62, foli 52 IDUFIR:
46043000731286.
- Amb referència cadastral 8523412YJ2882S0000JJ.
- Amb una superfície de sòl urbà amb destinació vial de 947,56 m2 i de 181,36
m2 classificats com a sòl no urbanitzable d’acord amb les Normes subsidiàries
de planejament de Museros.
- Sense càrregues.
III. Que l'esmentada finca d’acord amb l’amidament recent aportat per la
interessada, amb data de 7 de març de 2017, i contrastat per l’Oficina Tècnica
municipal té una superfície de 957,46 m 2 de sòl, classificats com a urbans
d'ús industrial i una altra no aprofitable de 181 m2 de superfície, classificats
com a sòl no urbanitzable.
IV. Plantejada pel representant de l'Administració, al propietari de la finca, la
possibilitat de realitzar negociacions amb la finalitat d'aconseguir el mutu valor
de la finca a expropiar, a l'empara del que es disposa l'article 24 de la Llei
d'expropiació forçosa i 5.2.3 del seu reglament, i després de les gestions
adients, s'ha aconseguit l'acord sobre el pagament del valor assenyalat per a
l'esmentada finca, d’acord amb les següents:

ESTIPULACIONS
Primera. Cecilia Civera Gimeno en qualitat d'expropiada compareix en
l'expedient expropiatori en el seu propi nom i accepta el preu just de la finca
de la seua propietat relacionada en l'apartat II anterior, mitjançant la signatura
de les actes d'ocupació i de pagament corresponents, i renuncia a tota acció o
recusació a l'esmentat expedient expropiatori, i a cadascun dels seus
elements integrants.
Segona. Ambdues parts opten per la fixació del preu just dels béns a
expropiar de mutu acord, i en la quantitat total de 57.430,08 €, i convenen que
el pagament s'efectuarà en metàl·lic mitjançant xec nominatiu contra el Banc
de València en el termini d'un mes des de la signatura d’aquest conveni i de
l’acta d'ocupació.
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Tercer. El preu just ací pactat com a conseqüència de l'expropiació per
rogatòria englobarà i aconseguirà el pagament d'elements valorables, que es
deriven de l'expedient d'expropiació i de totes les possibles indemnitzacions
que aquesta expropiació poguera donar lloc, i inclourà els danys i perjudicis
per ràpida ocupació, premi d'afecció i interessos legals fins a la data d’aquest
conveni, com també per qualsevol altra possible indemnització.
Quart. Cecilia Civera Gimeno autoritza expressament a l'Administració
expropiant a l'ocupació dels terrenys als quals es refereix aquest conveni, i
permet totes aquelles actuacions que siguen necessàries per portar a terme el
desenvolupament de l’esmentat expedient.
I en prova d'acceptació d’aquestes estipulacions, se signa aquest conveni per
triplicat, al lloc i en la data de l'encapçalament.

(II) PROPOSTA D'ACTA D'OCUPACIÓ I PAGAMENT DE LA FINCA NÚM.
5697
Compareixen d'una banda l’alcaldessa, Cristina Civera Balaguer, en
representació de l'Ajuntament, assistida per la secretària, Araceli Martín
Blasco, que dóna fe de l'acte, i d'una altra banda, Cecilia Civera Gimeno,
propietària de la finca la descripció de la qual es refereix a continuació i que
resulta afectada per l'expropiació per rogatòria en l'expedient administratiu
núm. 47/2016. Primer. Superfície de la finca que s’ha d’expropiar. Sòl urbà
amb destinació vial de 947,56 m2. Resta no aprofitable de sòl no urbanitzable
de 181,36 m2.
Segon. Va ser adquirida per herència segons l’escriptura pública autoritzada
el 28 de gener de 2010 pel notari de Massamagrell, Amparo Messana Salines.
Inscripció 2a, de 30 de març de 2010.
Apareix inscrita en el Registre de la Propietat de Montcada número 1 com a
finca 5697, tom 1524, llibre 62, foli 52, IDUFIR: 46043000731286.
Tercer. D’acord amb la nota simple del Registre de la Propietat no hi ha drets
diferents del domini ni càrregues que graven la finca.
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Es cancel·laran les càrregues amb data posterior a la nota marginal
acreditativa com que s’ha expedit l’esmentada certificació, d’acord amb la
norma 5a de l'article 32 del Reglament hipotecari.
Quart. El pagament del preu just és d’un total de 57.430,08 €, pactats de mutu
acord. La quantitat anterior se satisfarà de la manera següent: en metàl·lic
mitjançant taló nominatiu contra el Banc de València en el termini d'un mes
des de la subscripció per l'expropiada d’aquesta acta d’ocupació.
Es procedeix a la presa de possessió de la finca abans expressada que passa
a ser propietat de l'Ajuntament de Museros de ple dret.
Es dóna per finalitzat aquest acte i es redacta aquesta acta , que en estar
conforme, la subscriuen els interessats, l’alcaldessa de l’Ajuntament de
Museros, la secretària general d'aquest ajuntament i l'expropiada. Museros a
___ de març de 2017.

Com que ha sigut esmenada per la interessada la documentació requerida
dins del termini i en la forma escaient, i que es continue amb l'expedient
administratiu, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, l’acord següent:
Primer. Aprovar i remetre,, a la interessada, la proposta de conveni sobre preu
just de mutu acord amb modificació de les superfícies reflectides d’acord amb
els informes i les resolucions municipals adoptades, i

la proposta d'acta

d'ocupació dels terrenys redactats per l'Oficina Tècnica municipal per a la
seua subscripció.
Segon. Delegar en l'alcaldia les gestions necessàries per a la subscripció del
conveni sobre preu just i l’acta d'ocupació, per a la seua posterior inscripció en
el Registre de la Propietat de Montcada.

8. EXPEDIENT 368/2016. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE
L'ARTICLE 15 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL PLA PARCIAL S-5
TORRUBERO

L’alcaldessa cedeix la paraula al regidor d'Urbanisme i Infraestructures,
Vicente Pérez, que fa una exposició al Ple sobre la modificació puntual de
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l'article 15 de les Normes subsidiàries del pla parcial sector 5 Torrubero, per
possibilitar la instal·lació d'una activitat de forn crematori a la zona:

Atés que Luis Francisco de Pedro Sanchis, per registre núm. 2392, de 12 de
desembre de 2015, va sol·licitar la modificació de les actuals normes
urbanístiques que afecten el polígon industrial de sòl urbà Torrubero de
Museros perquè es possibilitara la instal·lació d'una activitat de forn crematori,
ja que disposa d'una activitat de tanatori en aqueixa localització.

Considerant que, a proposta de l'alcaldia, en qualitat d'òrgan promotor,
l’Oficina Tècnica Municipal una proposta de modificació de l'ordenació
detallada de les actuals normes urbanístiques del Pla parcial sector 5 de
Torrubero de sòl urbà, que conté un esborrany del pla i un document inicial
estratègic, elaborat d’acord amb el que es disposa en l'article 50 de la Llei
5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i
paisatge de la Comunitat Valenciana.
Vist l'informe favorable emès per l'enginyer tècnic municipal, d’1 de gener de
2017, ja que la modificació proposada de l'ordenació detallada en sòl urbà del
polígon industrial, a priori, no té cap efecte sobre el medi ambient i el territori i
que es transcriu literalment:
“L'activitat de crematori no està recollida entre els usos permesos en les
Normes subsidiàries de planejament de Museros aprovades el 17 de
desembre de 1997, ja que era un tipus de servei que es requeria de manera
puntual i que generalment s'establia a les poblacions de gran densitat
d’habitants.

Amb el pas del temps, els usos i costums de la ciutadania han canviat, de
manera que l'ús d'incineració de cadàvers s'ha incrementat fins a equiparar-lo
quant a quantitat es refereix al d'enterrament de cadàvers, de manera que les
diferents poblacions han actualitzat les seues normatives a la creixent
demanda d'aquest servei.
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L'article 6 del capítol I, de qualificació de sòl i usos del Pla parcial sector 5
Torrubero, en el qual es pretén que puguen realitzar-se aquest tipus
d'activitat, estableix que les referències a la normativa d'activitats qualificades
a instal·lar-se en aquest sector “hauran d'entendre's referides a la Llei 3/1989
d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses aprovat per Decret
54/1990 (DOGV núm. 1288, de 20 d'abril.).
L'apartat 3 d'aquest article establia que “les activitats, siga del tipus que siga,
que hagen de situar-se dins de la zona de qualificació industrial en edificis
d'ús exclusiu, s'admeten amb els graus següents:
• Molestes: graus 1, 2 i 3
• Nocives i insalubres: graus 1 i 2.
• Perilloses graus 1 i 2 (s'admetrà excepcionalment el grau 3 per a l'ús
comercial o de magatzem)

Encara que aquesta normativa ha sigut derogada, i substituïda per la Llei
6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control
ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana que regula tot tipus
d'activitats, pel seu contingut es pot afirmar que l'activitat sol·licitada podria
ser admesa com a ús permés en aquesta zona, en no trobar-se compresa en
el Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg
d'activitats potencialment contaminats de l'atmosfera i s'estableixen les
disposicions bàsiques per a la seua aplicació.
D'altra banda, s'informa que, d’acord amb els criteris establerts en l'annex VIII
de la LOTUP, la proposta de modificació puntual número 2 de les normes
urbanístiques que afecten l'article 15 del Pla parcial sector 5 Torrubero, no té
cap efecte sobre el medi ambient i el territori, a causa que:

La modificació puntual no estableix un marc per a projectes i altres activitats,
es tracta d'una ordenació detallada que s'emmarca dins d'un planejament
l'avaluació ambiental del qual ja es va portar a terme en el seu moment i que
compta amb declaració d'impacte ambiental favorable.
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La modificació puntual no influeix en altres plans o programes perquè no
afecta els usos permesos en el sector.

La modificació puntual no té cap incidència en el desenvolupament sostenible
i no dóna lloc a un augment de l'edificabilitat de les parcel·les i, per tant, no té
incidència en la biodiversitat, els recursos naturals, la producció de residus, la
producció de contaminants, el subministrament d'aigua potable o el
sanejament de les aigües residuals.

No existeixen problemes ambientals associats amb l'aplicació de la
modificació puntual.

No té cap rellevància pel que fa a la implantació de la legislació comunitària o
nacional en matèria de medi ambient.

Per tant, aquest tècnic estima que procedeix la resolució de l'avaluació
ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat i procedeix la
tramitació d'aquesta modificació d’acord amb l'article 57 de la LOTUP.

Ha de tenir-se en compte que l'article 17 (“Autoritzacions administratives per a
l'obertura de forns crematoris o d'incineració de cadàvers i forns crematoris de
cementeri”) del Decret 39/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat,
pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les pràctiques de policia
sanitària mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana estableix que “els
forns crematoris o d'incineració de cadàvers, i els forns crematoris de
cementeri, estan subjectes a l'autorització de l'Ajuntament, o si escau, als
ajuntaments, corresponents, previ informe favorable en matèria de salut
pública, amb especial referència a la sanitat ambiental, de la Conselleria de
Sanitat, per la qual cosa la suposada aprovació municipal d'aquesta
modificació ha d'elevar-se a la Conselleria competent i que emeta el seu
dictamen definitiu i vinculant”.
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Atés el que es disposa en els articles 50, 51, 57 i 63 de la Llei 5/2014, de 25
de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la
Comunitat Valenciana, l'òrgan promotor proposa formalitzar la sol·licitud d'inici
de l'avaluació ambiental i territorial estratègica de la proposta de modificació
pretesa.

Per tot això, el Ple de la corporació acorda, per unanimitat, el següent:
Primer. Iniciar l'expedient administratiu urbanístic que conté el document
inicial estratègic i l’esborrany de la modificació de l'article 15 de les normes
urbanístiques del Pla parcial sector 5 de Museros que afecta l'ordenació
detallada del sòl urbà del polígon industrial Torrubero, pel tràmit d'avaluació
ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat, d’acord amb la
petició de l'òrgan promotor efectuada com disposa en l'article 50.1 de la Llei
5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i
paisatge de la Comunitat Valenciana.
Segon. Sotmetre a consulta de les administracions públiques afectades, en
concret a la Conselleria de Sanitat, i a les persones interessades, en matèria
d'accessos, trànsit i seguretat ciutadana en concret a la Policia Local, perquè
es pronuncien en un termini de 20 dies hàbils des de la recepció de la
sol·licitud d'informe, d’acord amb l'article 51.1 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol,
de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la
Comunitat Valenciana.
Transcorregut aquest termini sense que s'haja rebut el pronunciament
requerit, el procediment continuarà en els termes establerts en la legislació de
l'estat sobre avaluació ambiental, i seran públiques, en tot cas, les decisions
que finalment s'adopten.
Tercer. Possibilitar la consulta de la documentació a tots els interessats en les
dependències de l'Ajuntament de Museros en horari de 09.00 h a 14.00 h, en
el portal de transparència i la pàgina web municipal www.ajunt-museros.com,
a més de la seua remissió, mitjançant la corresponent notificació als afectats.
Text traduït
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9.

EXPEDIENT

114/2016.

PROPOSTA

D'ADJUDICACIÓ

DE

L'ARRENDAMENT DE PARCEL·LA RÚSTICA PER A HORTS SOCIALS
L’alcaldessa cedeix la paraula al regidor d'Agricultura i Medi ambient,
Francesc Alcaina i Costa, que fa una exposició al Ple sobre l'adjudicació del
contracte d'arrendament de parcel·la rústica destinada a ús públic d'horts
socials.

Vist que l'arrendament de la parcel·la, sense opció de compra, és un contracte
privat i es regeix per la legislació patrimonial com estableix l'article 4.1.p) del
TRLCSP. Així doncs, d’acord amb l'article 20.2 d’aqueix text legal i pel que fa
a l'article 4.1.p), la legislació patrimonial a la qual haurem de remetre'ns, serà
el Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de
béns de les entitats locals, la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de
les administracions públiques.

Vist que l'objecte d’aquest contracte és el de lloguer de parcel·la rústica
destinada a ús públic per a horts socials, amb una superfície entre 2 i 4
fanecades valencianes (1 fanecada = 0,08333 ha), i que es seu preu
s’estableix en 300 € anuals per fanecada.

Vist que la durada del contracte és de 7 anys renovables automàticament de
manera anual, si qualsevol de les parts no ho denuncia abans de dos mesos
de la finalització d’aquest.
Vist el preu màxim estimat del contracte referenciat, que és de a 8.400 €
exclòs l'IVA (300 € x 4 fcd x 7 anys), i l'informe d'intervenció, l'òrgan
competent per a efectuar aquesta contractació i tramitar l'expedient i de
conformitat amb la disposició addicional segona del Text refós de la llei de
contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, serà el Ple, atès que la durada del contracte supera els quatre
anys.
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Vist que, amb data de 20 d’octubre de 2016, es van remetre les invitacions a
participar a tots els propietaris de parcel·les rústiques de Museros que
compliren els requisits establerts en el plec, i que consten en l'expedient.

Vist que, amb data de 21 de novembre de 2016, i de 4 de gener de 2017, es
van certificar les dos úniques ofertes que consten en l'expedient.

Vist que, amb data de 21 de febrer de 2017, s'emet informe tècnic de
valoració de les ofertes, tot tenint en compte els aspectes establerts en el
plec, i que es realitza proposta a favor de la parcel·la 189, polígon 22, amb
referència cadastral 46179A022001890000SQ propietat de Francisco Alcover
Margaix, de 2.440 m².

Vist tot això, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en
la legislació aplicable i es procedeix a la seua aprovació pel Ple, com disposa
l'article 151.4 i la disposició addicional segona del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.
Per tot això, i d’acord amb l'article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, el Ple de la corporació acorda, per
unanimitat dels presents, el següent:
Primer. Classificar les proposicions presentades pels licitadors, d’acord amb la
proposta efectuada per l'Oficina Tècnica, i de conformitat amb l’ordre
decreixent següent:

NÚM.

POLIG.–

D’ORD

PARCEL·

RE

LA

1

22-189

PROPIETARI

REF. CADASTRAL

PUNTUACI
Ó

Fco. Alcover

46179A0220018900

Margaix

00SQ

8 punts
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2

14-141

María Doménech

46179A0140014100

Costa

00SH

5 punts

Segon. Adjudicar l'arrendament de la parcel·la rústica destinada a ús públic
d'horts socials, a Fco. Alcover Margaix, propietari de la parcel·la 22 del
polígon 189, de 2.440 m², amb referència cadastral 46179A022001890000SQ.
El codi CPV és el següent: 70321000-7. Serveis de lloguer de terrenys.
77110000-4. Serveis relacionats amb la producció agrícola.
Tercer. L'import anual de l'arrendament serà de 879 €, corresponent a 300 € x
2,93 fanecades valencianes, que serà abonat amb càrrec a la partida
6.171.22799 del pressupost de despeses vigent.
Quart. La durada inicial del contracte d'arrendament s'estableix en 7 anys,
renovables anualment fins a un màxim de 20 anys. L'import total del contracte
d'arrendament (per 7 anys de durada) serà de 6,153 €. L'import valorat del
contracte, considerant el termini màxim total (20 anys), s'estableix en 17,580
€.
Cinqué. Notificar i requerir Fco. Alcover Margaix, perquè aporte la
documentació que acredite la titularitat de la parcel·la i les seues dades
fiscals.

10. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PP CONTRA EL
DECRET DEL MODEL EDUCATIU DE LA CV

L'alcaldessa cedeix la paraula al Grup Popular, que presenta la moció següent
al Ple per al seu debat, la còpia de la qual ha sigut repartida prèviament a tots
els regidors.

MOCIÓ

Vista la publicació en el Decret 9/2017, de 27 de gener, del Consell, pel qual
s'estableix el model lingüístic educatiu valencià i es regula la seua aplicació en
els ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana fem les
consideracions següents:
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Els valencians hem demostrat, al llarg de la història, que és possible la
convivència entre les dues llengües oficials al nostre territori, el valencià i el
castellà, sent est un factor enriquidor per a la nostra societat. Una convivència
fructífera, positiva i real reflectida en cada municipi.

La inexistència manifesta de problemàtica o conflicte entre persones i
llengües, ja seria en si mateix suficient motiu per a la nostra fonamentació. No
obstant això, aquest aspecte es veu agreujat per la introducció de sis nivells
de competència en llengües que van del bàsic 1 a l'avançat 2, en els quals
simplement el nom ja discrimina.

La implantació dels actuals nivells de competència de llengües comporta la
inexorable eliminació de les línies lingüístiques en castellà i valencià vigents
en l'actualitat (PPEV, PPEC) i habilitat un únic programa, anomenat
Plurilingüe dinàmic. L'existència d'aquestes línies ha donat la possibilitat en
qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana d'escollir en llibertat la llengua
d'ensenyament dels alumnes, per part dels pares, i ha funcionat amb
correcció en respectar la idiosincràsia i el predomini lingüístic de cada llengua,
en cada zona, sense discriminar ni donar menys opcions a l'alumnat i a les
famílies per escollir l’una o l’altra opció, i encara menys, negar la titulació en
anglès com ara es pretén.

Els centres educatius situats en zones on majoritàriament es parle en castellà
estan discriminats davant les zones on predomine el valencià. La semàntica
és fonamental i és lamentable que des de l'administració es considere que
són bàsics els alumnes que estudien en castellà i avançats els que estudien
en valencià.

La discriminació positiva vers l'idioma valencià, unida tant a l'acreditació dels
idiomes com a tenir més hores en anglès, suposa una discriminació negativa
vers els alumnes que actualment cursen la línia en castellà (PPEC).
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Els centres que prioritzen el castellà no podran donar el màxim de tres
assignatures en llengua estrangera i considerem que les llengües cooficials es
poden potenciar sense necessitat de penalitzar una tercera. Discriminació
positiva sense efectes secundaris.
En resum, un atac frontal a la llibertat d'elecció que, si s’implanta, lesionarà
greument la formació i la titulació dels alumnes de la nostra comunitat.

Considerem que aquest decret suposa un autèntic xantatge a les famílies. És
absolutament discriminatori que aquells pares i mares que, amb total llibertat,
vulguen que els seus fills aprenguen el màxim d’anglès, necessàriament
hagen de tenir les mínimes assignatures en castellà, excepte aquella que
obligatòriament determina la LOMCE, com a assignatura no lingüística en
castellà. Com més hores de formació en castellà desitgen, menys anglés
tindran.

Per acabar de condicionar, més és possible, l'elecció lliure dels progenitors, el
projecte de decret estableix que una vegada finalitzat el període formatiu se
certificarà el nivell de competència dels alumnes. De manera que els que
acaben el batxillerat amb un nivell avançat, és a dir, mínim castellà, obtindran
l'acreditació del B1 d'anglés i el C1 de valencià sense haver de sotmetre's a
un examen intern. No obstant això, no ocorrerà el mateix amb aquells
alumnes que hagen escollit el nivell bàsic.

L'escenari proposat constitueix una macabra i conscient utilització d'una
llengua, com l'anglés, per aconseguir objectius ideològics de predomini
lingüístic i imposició amb la conseqüent minorització del castellà allà on la
llibertat ha fet que es parle en castellà o en ambdues llengües, com sol ser el
més habitual.

Suposa jugar amb la necessitat dels pares d'ensenyar anglés als seus fills i
amb el legítim dret d'acabar la formació amb una certificació adequada en
anglés, tan necessària per a tenir oportunitats en un món laboral globalitzat.

30

AJUNTAMENT DE MUSEROS

En definitiva, s'usa la legislació educativa com a eina política i pinzell social
perquè un govern dibuixe mitjançant la ideologia la societat que anhela, en
lloc d'articular normes que respecten la diversitat lingüística i la llibertat de les
persones.

Un fet greu que des del Partit Popular condemnem, lamentem i rebutgem
totalment, per estar en contra de l'enginyeria social que apliquen als nostres
fills i per l'evident adoctrinament polític subjacent en tot el text del projecte de
decret.

També pensem que és necessari incloure l'àrea d'anglés en infantil tres anys.
El nou projecte de plurilingüisme fa un pas enrere la qual cosa elimina l'avanç
que va aconseguir el PPEC i el PPEV, els quals contemplaven l'ensenyament
d'anglés des d'infantil de 3 anys.

El Consell va més enllà en voler restringir i coartar l'ús del castellà, ja no sols
en la formació dels alumnes, sinó en tot l'àmbit escolar i en tota l'administració
educativa,

i

torna

a

vulnerar

la

identitat

de

nombroses

localitats

castellanoparlants i a pertorbar la pacífica convivència entre valencià i castellà
que es dóna en l'actualitat.

Lamentem, al mateix temps, que aquesta norma, que trenca els històrics
consensos lingüístics de la Comunitat Valenciana, s'haja fet per la via del
decret, sense publicitat i amb només set dies per al seu estudi i al·legació.

En conclusió, del projecte de decret sobre el model lingüístic educatiu
valencià presentat per la Conselleria, es desprenen tres conclusions:
Primer. Una clara vulneració dels drets dels pares i de les mares dels nostres
municipis a l'hora d’elegir la llengua en la qual volen escolaritzar els seus fills.
Segon. Una discriminació injustificable vers als alumnes en funció de la
llengua que elegisquen.
Tercer. Una imposició del valencià a tota la comunitat educativa, professors,
pares, alumnes, empleats, proveïdors…, a l'Administració autonòmica i local
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sense tenir en compte les particularitats i la realitat dels nostres municipis, ni
l'opinió d'alumnes ni famílies.

Per tot això, el Grup Municipal Popular presenta les propostes d'acord
següents:
Primer. Sol·licitar la retirada de l'actual decret pel qual s'estableix el model
lingüístic educatiu valencià i es regula la seua aplicació en els ensenyaments
no universitaris de la Comunitat Valenciana.
Segon. Sol·licitar que Conselleria òbriga un període d'informació i de
consultes amb tots els altres grups polítics i agents educatius per intentar
arribar a un acord de plurilingüisme en el qual prevalga el consens, la
informació, la participació i no es discriminen els alumnes per la seua opció
lingüística.

Després de les intervencions dels grups polítics, es desestima la moció per 3
vots a favor del PP, 4 vots en contra del PSOE, 3 vots en contra de
Compromís, 1 vot en contra d'EU i 1 vot en contra de PGM.

11. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PP PER A LA NO
INCLUSIÓ DE VETERINARIS EN FESTEJOS TAURINS POPULARS

L'alcaldessa, abans de cedir la paraula al PP, sol·licita que es retire la moció
perquè considera que presentant-la i treballant-la conjuntament i aportant i
opinant, s'obtindrà més que imposant.

Cedeix la paraula al Grup Popular, que presenta la moció següent al Ple per
al seu debat, i la còpia de la qual ha sigut repartida prèviament a tots els
regidors.

MOCIÓ

L'Agència de Seguretat i Respostes de les Emergències, en la qual recauen
les competències en matèria taurina, estudia la modificació del decret que
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regula els festejos taurins populars (bous al carrer). Per aquest motiu, i
mitjançant la comissió consultiva en matèria taurina que s'encarrega, entre
altres coses de l'estudi de la festa per a introduir possibles millores, ha recollit
una sèrie de propostes per introduir un nou decret. Una d'aqueixes possibles
millores que en l'última comissió consultiva van sonar amb força, va ser la
introducció de la figura del veterinari en els festejos.

Els veterinaris al·leguen que aquesta introducció milloraria el control dels caps
de bestiar per evitar fraus i el benestar animal dels caps de bestiar en el
festeig.

La introducció del veterinari en els festejos suposaria un cost afegit als
organitzadors, que recauria per tant en l'afeccionat o el contribuent, si el
càrrec va a compte de l'Ajuntament.

Actualment, ja es fa un rigorós control del trasllat dels caps de bestiar, per
vetlar per la legalitat d’aqueixos. Aquest control, es realitza des de les
OCAPAS de zona de forma gratuïta, complint-se així la legalitat.

A més, les ramaderies ja realitzen rigorosos controls sanitaris en origen, de
manera que cap ramaderia o animal que no complisca la normativa pot
realitzar trasllats a les poblacions on es realitza el festeig taurí.

Quant al benestar animal, s'ha avançat molt notablement en conscienciar
l'afeccionat de la seua obligació de vetlar pel benestar dels caps de bestiar
abans, durant i després del festeig.

Per tant, considerem que la introducció del veterinari en els festejos taurins no
milloraria gens el festeig, i seria solament un càrrec econòmic més per a
l'organitzador.

Per tot això, el Grup Popular presenta, al Ple, l'adopció dels acords següents:
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Primer. L'Ajuntament de Museros sol·licita, a l'Agència de Seguretat i
Respostes a les Emergències, la no inclusió del veterinari en el festeig, i que
es realitze com s’ha fet fins ara les ‘guies’ de trasllat dels caps de bestiar en
les OCAPAS en els dies previstos per al festeig.
Segon. Si es volguera millorar el control del trasllat, que siga el director del
festeig o l’autoritat local, els encarregats de controlar l'eixida de l'animal de
correctament, i es comprovaran els documents expedits per les OCAPAS i
l'eixida correcta dels caps de bestiar del municipi.
Tercer. Traslladar aquest acord a l'Agència de Seguretat i Respostes a les
Emergències.
Quart. Traslladar aquest acord a les penyes i comissions taurines de la
localitat organitzadores de festejos taurins.

Després de les intervencions dels grups polítics, es desestima la moció, per 3
vots a favor del PP, 4 vots en contra del PSOE, 3 vots en contra de
Compromís, 1 vot en contra d'EU i 1 vot en contra de PGM.

12. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE L'EQUIP DE GOVERN
DE

DECLARACIÓ

DELS

SERVEIS

SOCIALS

COM

A

SERVEIS

ESSENCIALS

L’alcaldessa cedeix la paraula a la regidora de Benestar Social i Polítiques
d'Igualtat de Gènere, Laura Asensio, que fa una breu exposició de la moció de
l'equip de govern de declaració dels serveis socials com a serveis essencials.

José M. Aznar, portaveu del Grup Popular, sol·licita adherir-se a la moció
presentada, l’Equip de Govern està i passa a ser una moció conjunta de tota
la corporació de l'Ajuntament de Museros, excepte de Ciudadanos, per
absència del seu portaveu.

MOCIÓ
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L'apartat 1 de l'article 2 de la Llei 7/85, reguladora de bases de règim local,
després de la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració local disposa: «Per a
l'efectivitat de l'autonomia garantida constitucionalment en les entitats locals,
la legislació de l'Estat i la de les comunitats autònomes, reguladora dels
diferents sectors d'acció pública, segons la distribució constitucional de
competències, haurà d'assegurar als municipis, a les províncies i a les illes el
seu dret a intervenir en tots aquells assumptes que afecten directament el
cercle dels seus interessos, i els atribuirà les competències que necessàries
d’acord amb les característiques de l'activitat pública de descentralització,
proximitat, eficàcia i eficiència, i amb estricta subjecció a la normativa
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera».

En l'apartat 2 d'aqueix article, s'indica que «Les lleis bàsiques de l'Estat
previstes constitucionalment hauran de determinar les competències que
aquestes atribuïsquen o que, en tot cas, hagen de correspondre als ens locals
en les matèries que regulen».
D'acord amb aquest precepte, en l'article 285 d’aqueixa llei, en el seu apartat
2 s’indica: «El municipi exercirà com a competències pròpies, en els temes de
la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries
següents… e) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i
l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social».

Així mateix, l'article 26, apartat primer disposa: «Els municipis hauran de
prestar, en tot cas, els serveis següents serveis… c) Als municipis amb
població superior a 20.000 habitants, a més: protecció civil, avaluació i
informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones
en situació o risc d'exclusió social, prevenció i extinció d'incendis i
instal·lacions esportives d'ús públic».

D'altra banda, pel que fa a la normativa sectorial en la matèria, l'article 6.1 b)
de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Serveis
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Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, atribueix a les entitats locals la
competència pròpia sobre la titularitat i gestió dels serveis socials generals,
els

quals

queden

integrats

pels

serveis

d'informació,

orientació

i

assessorament tècnic, els serveis d'ajuda a domicili, els programes de
cooperació social, els programes de convivència i reinserció social, els
programes d'oci i temps lliure, els programes que tindran com a objecte
l'atenció de les necessitats més bàsiques d'aquells ciutadans i ciutadanes que
no les puguen abordar pel seu compte mitjançant la gestió de les prestacions
econòmiques i programes de prevenció i reinserció social.
A més, la Llei 26/2015, de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció
a la infància i l'adolescència, ha assignat competències en matèria de menors
en situació de risc als municipis importants.

Així mateix, la Llei 13/2016, de 29 de desembre de 2016, de mesures fiscals,
de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, en
l'article 34, assigna competències a les corporacions locals en matèria de
promoció de l'autonomia i atenció a les persones en situació de dependència.

Aquestes competències declarades com a pròpies dels municipis (que
responen a l'anterior concepte de servei públic essencial o servei públic
obligatori) es troben incloses en el nostre àmbit municipal en l'àrea d'acció
social. Resulten àmpliament conegudes les greus mancances de recursos
humans, que comporta una prestació dels recursos socials totalment
insuficients per atendre una demanda de població cada vegada major, que
genera un evident desgast en els professionals adscrits a l'àrea.

La situació social actual exigeix un compromís d'actuació urgent de la
corporació, sobretot si es té en compte que la població atesa és una població
amb un elevat grau de vulnerabilitat i risc social, que fa exigible un increment
dels recursos humans que faça possible que un servei municipal, que
comporta en major grau que qualsevol un altre un factor humà, siga atés amb
els adequats cànons d'eficàcia i immediatesa.
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La situació exposada fa evident la concurrència de les circumstàncies que
exceptuen la prohibició de contractació de personal, establida en l'article 20,
apartat 2, de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de
l'Estat per a l'any 2016, ja que concorren els supòsits d'excepcionalitat,
urgència i caràcter inajornable que aqueixa norma preveu.

Finalment, cal ressaltar que, amb data 4 de setembre de 2015, el Consell va
aprovar el Decret 4/2015, de 4 de setembre, pel qual s'estableixen les
mesures urgents derivades de l'aplicació de les disposicions addicional
quinzena i transitòries primera i segona de la Llei 27/2016, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, sobre
educació, salut i serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
D'acord amb aqueix decrete llei, els municipis de la Comunitat Valenciana
podran continuar prestant competències en els àmbits de l'educació, la salut i
els serveis socials pel que fa referència a la Llei 27/2016, de 27 de desembre,
fins que no siguen aprovades les normes reguladores del sistema de
finançament de les comunitats autònomes i de les hisendes locals.

La sentència 185/1995 de 14 de desembre del Tribunal Constitucional, ofereix
una visió del que pot considerar-se com a servei essencial: el servei requerit
és objectivament indispensable per satisfer les necessitats bàsiques de la vida
personal o social dels particulars acords amb les circumstàncies socials de
cada moment i lloc o, dit amb unes altres paraules, quan la renúncia a
aquests béns, serveis o activitats priva les particularitats aspectes essencials
de la seua vida privada o social.
D’acord amb el que s’ha exposat, i tot tenint en compte que no s'incorre en el
supòsit d'execució simultània d’aquest servei públic amb una altra
administració pública; s’informen de les competències locals i s'avance en el
principi de «una administració, una competència», tot evitant problemes de
solapaments competencials entre les administracions; s'ha de racionalitzar
l'estructura organitzativa de l'Administració local d'acord amb els principis
d'eficiència, d’estabilitat i de sostenibilitat financera, en garantir un control

37

AJUNTAMENT DE MUSEROS

financer i pressupostari rigorós; es gestionen els interessos municipals en
l'àmbit de les seues competències, en promoure activitats i en prestar els
serveis públics que contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la
comunitat veïnal.

La no prestació dels recursos socials necessaris a la ciutadania que satisfan
les seues aspiracions i necessitats com a éssers humans, és una
responsabilitat que ha de ser assumida i resolta per tot l'equip de govern

Per tant, l'Ajuntament de Museros exerceix la competència pròpia sobre els
serveis socials generals, la promoció de l'autonomia i l'atenció a les persones
depenents, la gestió de les prestacions bàsiques i dels programes d'actuació
adequats, mitjançant la disposició del personal adequat per a l'atenció en
proximitat de la seua ciutadania.

Per tot això, i després de les intervencions dels grups polítics, s'estima la
moció, per unanimitat dels presents, i s’adopta l’acord següent:
Primer. Declarar amb caràcter general, com a serveis públics essencials de
l'Ajuntament de Museros, els recursos que integren els serveis socials
municipals, tot basant en les disposicions legals i els raonaments recollits en
la part expositiva de la moció.
Quant a aquests serveis, tindran la consideració d'essencials les categories i
funcions que es consideren necessàries per a la seua prestació.
Segon. En basar-se en l'anterior declaració, que produïsca efectes quant a
l'excepció prevista en l'article 20, apartat 2 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre,
de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016, ja que concorren els
supòsits d'excepcionalitat, d’urgència i de caràcter inajornable que aqueixa
norma preveu.
Tercer. Aprovar, d’acord amb l'article 127 g) de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de bases de règim local, la realització, amb caràcter urgent, dels
responsables de Recursos Humans, de les gestions corresponents per dotar
el Departament de Serveis Socials del personal necessari, en les diferents
categories.
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Quart. Comunicar aquest acord als representants i les representants de les
treballadores i dels treballadors de l'Ajuntament de Museros.

13. DECRETS DE L'ALCALDIA

S'informa de la relació de decrets des de l'última sessió plenària ordinària, de
24 de novembre de 2017, del número 76 al 261 de 2017, tots dos inclosos.

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.
ARACELI DÓNA UNA EXPLICACIÓ PER LA FALTA DEL PUNT DE
DESPATX EXTRAORDINARI.

14. DACIÓ DE COMPTES

Vist que la remissió dels marcs pressupostaris per al període 2018-2020 ha
de realitzar-se abans de 15 de març de 2017, l’alcaldessa informa de la
Resolució núm. 229, de 13 de març, de 2017, d'aprovació dels marcs
pressupostaris del període 2018-2020, i el seu trasllat al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques.

L’alcaldessa dóna pas als regidors perquè informen del que consideren
oportú:
• Víctor Xercavins pren la paraula per deixar constància que l'Ajuntament
agraeix l'aportació de l'escultor Adrià Garcia a la Casa de la Cultura d'una
obra que va exposar en l'exposició, que consisteix en una peça de bronze
d'una grandària considerable. Comenta que se cercarà un espai per exposarla adequadament. A més, felicita a la Banda Juvenil de la SUMM ja que el 5
de març va quedar primera en el primer concurs de bandes juvenils, memorial
de Francisco Fort. Felicitar els professors, els pares i les mares pel premi.
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• David Moreno pren la paraula per comentar que s'endarrereix la setmana de
la joventut, enguany serà del 5 al 13 de maig. S'ha intentat fer per a persones
una poc més majors que els anys anteriors i es fomentarà la participació
juvenil als instituts. Comentar també que s'ha començat a treballar en la Xarxa
Jove.net a la qual ens adherim a final d'any, fa poc va haver-hi una reunió a
Xirivella per parlar del tema, i també, en la Xarxa Jove de l'IVAJ. També
estem dins de la campanya d’Horta neta, que consisteix en una sèrie
d'excursions per l’Horta Nord i l’Horta Sud.

15. PRECS I PREGUNTES

L’alcaldessa obri el torn de precs i preguntes:

Pren la paraula el portaveu del PP, José M. Aznar:
1. Pel que fa a la targeta del metro per a jubilats i pensionistes per als anys
2017-2018, que l’Ajuntament ha anunciat que s'estableixen importants canvis.
En què consisteixen els canvis?

Laura Asensio: com sabeu és un conveni de la Generalitat, per tant, els
canvis no tenen res a veure amb l'Ajuntament de Museros i consisteix en un
simple canvi. La Generalitat deixa elegir si els ajuntaments accepten que les
persones amb discapacitat obtinguen aquesta targeta, i és clar, que
l'Ajuntament de Museros ho accepta, però que tinguen una minusvalidesa
igual o superior al 65%. Quant als pensionistes i jubilats les condicions
segueixen igual.

José M. Aznar: Els preus es mantenen igual?

Laura Asensio: hi ha una ordenança que estableix el percentatge del 50%
per a minusvàlids i també, en venir el conveni de València, que pots adherir-te
o no, i s'accepten persones minusvàlides però no podem rebaixar el
percentatge.
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José M. Aznar: abans s'ha parlat de no crear alarmisme i al cartell publicitari
de la targeta del metro destaquen importants canvis, per tant creiem més
convenient anunciar aquests canvis de manera més senzilla.

Laura Asensio: l'anunci ha sigut del departament de Serveis Socials, perquè
la gent vaja a informar-se i porte tota la documentació necessària.

Mario Jordá: els canvis s'anuncien d'aquesta manera per un tema de
comunicació, perquè les persones interessades es preocupen d’anar a
preguntar i a informar-se, ja que és un tema important, i pense que s'ha
aconseguit.
2. En l'anterior ple es va parlar del tema que en entrar la carpeta electrònica
de l'Ajuntament, eixia un avís que la pàgina estava escrita en català. Ara
l'anunci no apareix, supose que s'hauran realitzat gestions. Però ara, al final
de la pàgina, assenyala “Redacció revisada per Eugenia Ventanals, intèrpret
de l'Associació de Traductors Jurats de Catalunya”. Per què no es busca una
traductora valenciana? Aquesta mateixa setmana he llegit, en els mitjans de
comunicació, que en alguns pobles de la comarca, amb algun tema relacionat
amb això, el regidor ha realitzat les gestions corresponents i s'ha canviat.
Agrairia que m’informàreu si es realitzarà alguna acció o no.

3. S'estan realitzant les proves per cobrir la plaça d'auxiliar de la gestió
econòmica?

Alcaldessa: el dia 3 d'abril comencen les proves, de la vesprada, al col·legi
de Blasco Ibáñez, el qual ens ha cedit dues aules.

José M. Aznar: quantes persones es presenten?

Alcaldessa: hi ha 70 persones convocades, no sabem les que passaran
perquè és la primera prova.

4. Per quin motiu es va suspendre l'actuació de Xavi Castillo?
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Víctor Xercavins: perquè a les 21.30 h, després d'haver assajat des de les
20.00 h tenia una afonia que si començava l'obra, no l'haguera pogut acabar,
la qual cosa seria pitjor per al públic.

José M. Aznar: no obstant això, la nota anunciant que se suspenia l'actuació
sí la va fer l'Ajuntament.

Víctor Xercavins: per deferència, l'Ajuntament havia d'anunciar-ho perquè
les persones foren sabedores dels motius.

José M. Aznar: no dic el contrari, explique els motius. Víctor Xercavins, uns
dies abans de l'actuació, va dir que no tenia res a veure amb l'Ajuntament,
que era un contracte d'una empresa privada. Però l'Ajuntament s'ha implicat
en anunciar-ho al BIM i anunciar la suspensió. El que es va publicar és que
per motius de salut de l'actor es va suspendre l'obra.

Alcaldessa: és una qüestió que no afecta l'Ajuntament.

José M. Aznar: sí que afecta l'Ajuntament, des del moment en què publica
alguna cosa relacionada, perquè si no l'empresa podria haver-ho fet
mitjançant les xarxes socials.

Alcaldessa: però l'Ajuntament està al servei dels ciutadans, i amb la finalitat
de que no comencen a preguntar els motius, es va comunicar mitjançant les
xarxes socials als veïns del poble que hi poden accedir.

Víctor Xercavins: en ser una actuació publicada al BIM, que després ha patit
alguna incidència, i s'ha hagut de suspendre, hem d'avisar.

5. Hi ha veïns que es queixen del pipica. Hi ha hagut una votació en la qual hi
ha alguns a favor i uns altres en contra, però el que em sorprén és que, al dia
següent de la votació, la Regidoria de Medi Ambient va publicar el projecte en
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realitat virtual. Jo he anat a veure el que s’hi fa i considere que seria
convenient parlar amb els veïns per a demanar la seua opinió.

Francesc Alcaina: les coses es fan el millor que es pot, s'ha decidit fer un
pipica en aquesta zona de la població, i com sempre, hi haurà gent a favor i
en contra. En el moment en què es va començar el projecte, no ens regim per
si hi havia persones a favor o en contra. Pot ser que els hi haja però
l'Ajuntament ha fet les seues argumentacions i ha decidit que aqueix parc era
millorable

de

diferents

maneres.

En

la

documentació

penjada

per

l'Ajuntament, s'explica tot raonablement. No és competència de l'Ajuntament
convèncer els veïns que no estiguen d'acord.
6. Aquests últims dies s'han cremat tres contenidors. Sóc coneixedor que la
policia no pot estar en tots els llocs, però vist el que ha ocorregut, s'ha
recomanat a la policia que hi haja una espècie de control als llocs on s'han
cremat els contenidors? Perquè en aquests llocs ja s'han cremat contenidors
anteriorment.

Alcaldessa: Sí, com comprendràs, tenim una patrulla amb dos agents de
policia, i el poble i el terme són grans. Avui dia, amb la telefonia mòbil es
mantenen informats, i mentre la patrulla controla un lloc, es crema un
contenidor en un altre. La policia té l'ordre d'atendre a tot però és complicat
poder agafar-los. Convidem, a la ciutadania, perquè qualsevol cosa que
vegen, informen anònimament a la policia i donar qualsevol informe per a
solucionar-ho.

José M. Aznar: això és per tal que si algú, a través dels mitjans de
comunicació, veja que s'informa que l'Ajuntament i l'oposició estan alerta que
algunes persones es dediquen a cremar contenidors que tenen un elevat cost
i paguem entre tots.

Francesc Alcaina: en concret s'han cremat 6 contenidors en aquests últims
15 dies i estem preocupats. Resulta que, a València, i altres pobles, també
passa i sembla ser que és una cosa que s'ha posat de moda actualment.
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Encara que la policia ho tinga més en compte, sabem que no es pot evitar del
tot, però ja s'han pujat uns anuncis a la pàgina web i al Facebook sobre el
cost dels contenidors que hem de pagar la ciutadania, per fomentar l'avís a la
policia si veuen situacions sospitoses. No se sap si es frenarà però intentarem
gestionar-ho de la millor manera possible.

7. La setmana passada, com a conseqüència de l'atemptat terrorista de
Londres, es va fer un minut de silenci a la porta de l'Ajuntament. Per a la
pròxima vegada es prega que se'ns avise als regidors, perquè també volem
participar-hi.

Alcaldessa: va haver-hi un problema en la comunicació per Whatsapp i
Facebook, va arribar l'avís amb dos o tres minuts d'antelació. La Federació
Valenciana feia 10 minuts que havia enviat un correu electrònic comunicantho, però es va fer un ban per informar atès que les xarxes socials van fallar.

José M. Aznar: el ban es va fer a les 11.40 h, vint minuts abans de guardar el
minut de silenci i hi ha opcions millors que el ban, perquè potser que estem en
un altre lloc i no l’escoltem. El més eficient seria cridar al telèfon mòbil, perquè
nosaltres sempre que podem assistim als actes.

Alcaldessa: es tindrà en compte.

8. Ja s'ha concretat en quina línia aniran els actes d'homenatge a Blasco
Ibáñez amb motiu del 150 aniversari? Ho plantàrem en l'últim ple ordinari, fa
dos mesos. S'ha tingut temps suficient per proposar els actes durant l'any.

Víctor Xercavins: en el marc de la setmana del llibre es farà una visita guiada
a l'exposició de Blasco Ibáñez que organitza la Biblioteca Valenciana i que es
troba en una sala habilitada del Monestir de Sant Miquel dels Reis. I també,
es farà una visita guiada a la resta de sales. Hi ha una exposició per motiu del
centenari i tota la gent que vulga apuntar-se podrà anar-hi. De moment, és
l'activitat plantejada.
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José M. Aznar: considerem que seria convenient realitzar alguna xarrada. A
València, persones que coneixen la vida i obra de Blasco Ibáñez ho fan.

Víctor Xercavins: també s'ha plantejat, però en aqueixa mateixa setmana
tenim prèviament acordada la presentació d'un llibre sobre Teodor Llorente
que ha escrit el professor Rafael Roca. Vaig acudir personalment a la
presentació a València i vaig parlar amb Rafael Roca i li vaig comentar que
era regidor de l'Ajuntament de Museros i es va mostrar predisposat a realitzar
la presentació al municipi. La presentació serà el dia 20 d'abril. I com hi ha
altres actes durant la setmana, no s'ha pogut planejar res més sobre Blasco
Ibáñez.
José M. Aznar: també es podria realitzar durant un altre període de l'any.
Com a suggeriment, es podria projectar Un tramvia a la Malva-rosa” que està
en valencià.

9. Què ha ocorregut en l'avinguda de Blasco Ibáñez que segons unes
persones han estat quatre dies sense llum, i segons unes altres, una
setmana?

Vicente Pérez: quan la gent posa una queixa, nosaltres actuem. El tema de la
llum va ser perquè s'havia disparat el diferencial i el més lògic és que quan hi
haja un tall de llum s'avise la policia perquè cride l'electricista i no es publique
en xarxes socials. És per això que a l'Ajuntament no es tenia constància del
tall de llum.

10. Pel que fa al tema de la inclusió de Museros en les agrupacions de
municipis per sol·licitar subvencions del Fons Europeu per a inversions
sostenibles en l'àmbit local, se'm va informar que Museros s'havia agrupat
amb Massamagrell i Rafelbunyol, és així?

Vicente Pérez: quan vas fer la pregunta en anteriors plens no podia
confirmar-ho perquè estaven en aqueix moment els alcaldes parlaven de la
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possibilitat de fer-ho. Hi ha dues agrupacions, una de tres poblacions per a
uns fons, i una altra, de set poblacions per a uns altres temes.

José M. Aznar: ho comente perquè en un ban de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, fa dos o tres dies, es va informar que, sobre aquesta agrupació,
es va obrir un període d'informació i de participació.

Vicente Pérez: és veritat. Aquesta vesprada m'ha cridat una de les
consultories que porta aquests temes i m’ha dit que a la pàgina web de
l'Ajuntament no s'havien pujat una sèrie de qüestionaris que recullen l'opinió
de la ciutadania, però no era coneixedor d'aquests qüestionaris. M'ha
comentat que li l'havia enviat a l'arquitecta becària però està de baixa. Per
tant, hem quedat que demà m'enviaria els qüestionaris.

José M. Aznar: no em semblava oportú que als altres ajuntaments obriren
aquest període i ací no s'haguera realitzat cap tràmit. Però d'altra banda, una
altra agrupació de municipis ha contractat una empresa, per import de 18.000
€, per a portar a terme la tramitació de la sol·licitud d'aquestes subvencions.

Vicente Pérez: en la nostra agrupació, Massamagrell és el poble que hauria
de contractar aquests serveis.

José M. Aznar: l'Ajuntament de Massamagrell us ha plantejat l'opció de
contractar l'empresa per realitzar els tràmits?

Vicente Pérez: l'empresa contractada és una enginyeria que està a Quart de
Poblet i porten la direcció d'aquest projecte. És Massamagrell la població que
va iniciar el tràmit i va convidar Rafelbunyol i Museros a participar en aquesta
agrupació ja que han de ser pobles adjacents. La primera fase es va portar a
terme en les diferents reunions per veure quines actuacions es poden
realitzar, la qual cosa deriva en unes altres actuacions. L'empresa contractada
és una enginyeria que està especialitzada en la gestió d'aquestes agrupacions
i s'ha presentat davant aquest ajuntament.
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José M. Aznar: per quin import es va contractar?

Vicente Pérez: l'única cosa que se sap és que és un contracte menor, per
tant l'import és menor a 18.000 €, però no hem volgut involucrar-nos en
aquest tema. El procés de contractació el realitzarà Massamagrell i Museros
participarà en el procés d'adjudicació. El pagament es realitzarà a parts iguals.

Pren la paraula el portaveu del PP, Manuel Moreno:

1. Hi ha alguns parcs que estan allunyats del nucli urbà del poble i que estan
en mal estat, teniu en compte que es s'arreglen perquè la gent els puga
utilitzar.

2. Em comenten que al lloc on es va realitzar la tala d'arbres s'estan plantant
baladres, hi ha alguna normativa que prohibisca els baladres als parcs del
municipi?

Francesc Alcaina: el tema de la prohibició dels baladres és com a planta
medicinal, no com a ornamental. Nosaltres, a Museros, tenim baladres per
tots els llocs i no passa res perquè la gent no se’ls menja. De fet, hi ha altres
plantes que si te les menges directament, també són tòxiques.

3. La setmana passada em va arribar una convocatòria d'una comissió de
transparència, és possible?

Mario Jordá: Va ser un error, no hi havia comissió de transparència. Era per
un tema de comunicació, el que passa és que la comissió es diu com la
regidoria. Es va plantejar adherir-se a portals municipals per desenvolupar la
web i una aplicació, i esperàvem la comunicació de Diputació per veure si era
necessària la realització d'una comissió informativa. Durant aqueix període, va
eixir un esborrany però no es va portar a terme.
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4. Quan s'obrirà el portal de transparència, i en conseqüència, quan es
publicaran les factures?

Mario Jordá: l'adhesió als portals municipals esmentada anteriorment és per
a això. El portal de transparència és gratuït, però l'aplicació no, costarà 1.500
€ aproximadament; per tant, quan puguem desenvolupar-la, s'obrirà el portal.
Quant a temps, depenem de la formació que ofereix la Diputació en aquest
àmbit i de la persona responsable de l'Ajuntament que haja d'implementar la
web, i encara no ens hem compromès a cap data concreta. Tècnicament
depén de nosaltres penjar la documentació, però primer hem de pactar el
disseny i la formació. El que si que farem és comunicar-ho quan tinguem la
previsió, convocarem una comissió informativa i un acte públic per explicar el
tema.

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

Museros, amb data al marge
DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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