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ORDRE DEL DIA 

1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió anterior. 

2. Proposta d'aprovació de noves subvencions nominatives. 

3. Proposta d'aprovació de modificació de l'ordenança que regula 

l'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda al municipi de 

Museros.  

4. Proposta d'aprovació de modificació del preu públic de l'ordenança 

de cessió de locals i sales de l'Ajuntament de Museros. 

5. Proposta d'aprovació definitiva del projecte d'obres d'una rotonda, 

per a la millora de l'accessibilitat a Museros i proposta d'aprovació del 

projecte d'expropiació. 

6. Proposta d'aprovació de la moció conjunta presentada per tots els 

grups municipals, de suport al dret civil valencià, després de les 

sentències del Tribunal Constitucional. 

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

quant a la declaració de municipi contra l'aplicació de l'Acord 

Econòmic Comercial Global (CETA en anglés). 

8. Dació de comptes. 

9. Decrets d’alcaldia. 

10. Precs i preguntes. 

 

PUNTUALITZACIÓ PRÈVIA 

 

Abans de començar amb el ple, l‘alcaldessa puntualitza una qüestió sobre 

l'ordre del dia: després de la implantació de l'administració electrònica, la 

convocatòria té un punt que es denomina “activitat de control”, en el qual es 

poden afegir qüestions com ara despatx extraordinari, decrets d'alcaldia i 

dació de comptes, en què l'Equip de Govern pot explicar tot el que ha 

esdevingut. En aquesta convocatòria, s'ha assenyalat la dació de comptes i 

els decrets d'alcaldia, però el despatx extraordinari no; no obstant això, quan 

s'arribe a aqueix punt s'introduirà. 
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1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

L’alcaldessa informa de l'acta de la sessió de 30 de març de 2017, la còpia de 

la qual ha sigut repartida prèviament a tots els regidors. S'aprova per 

unanimitat dels presents. 

 

2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE NOVES SUBVENCIONS NOMINATIVES 

L’alcaldessa presenta l'aprovació de les noves subvencions nominatives al 

Ple, la còpia de les quals ha sigut prèviament repartida a tots els regidors.  

La voluntat de l'Equip de Govern és de subvencionar les entitats següents 

amb els imports següents:  

• Club Ciclista Pascual Bolea amb 1.000 € per a l'organització d'una carrera 

ciclista popular i per al desenvolupament de les seues activitats. 

• Sociedad de Cazadores amb 1.500 € per al desenvolupament de les seues 

activitats. 

• Associació de Comerciants de Museros amb 6.000 € per a l'organització de 

la fira de comerç. 

• Associació de Seguretat i Autodefensa València (karate) amb 250 € per al 

desenvolupament de les seues activitats. 

 

Com que aquestes subvencions tenen el caràcter de nominatives i l'annex de 

subvencions nominatives del pressupost de 2017 va ser aprovat pel Ple, i vist 

l'informe de l'interventor.  

L’alcaldessa aclareix l'origen de la subvenció de la Sociedad de Cazadores, ja 

que l'any 2015 no se'ls va concedir cap subvenció a causa del canvi de 

govern. El 2016, es va sol·licitar la subvenció, però des de l'Ajuntament es va 

considerar que les factures presentades no corresponien amb l'activitat directa 

d'aquesta associació i, per tant, no es va concedir. Enguany s'ha realitzat una 

reunió i s'ha acordat concedir les subvencions pendents, és a dir, les dels 

últims tres anys. L'associació ha presentat la documentació per a inscriure's 

en el registre, i tenen fins al 31 de desembre per a justificar la subvenció amb 

les despeses corresponents a l'associació. Amb vista a 2018 es tornarà a 

l'import de 500 € anuals, sempre que presenten les factures corresponents.  
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Pel que fa a la subvenció de l'Associació de Comerciants de Museros, s'ha 

constituït la CAMU, amb la finalitat d'organitzar la fira del comerç pels seus 

propis mitjans perquè els comerciants no hagen de dependre del fet que hi 

haja eleccions o no. És per això que des de l'Ajuntament de Museros, s'ha 

concedit una subvenció de 6.000 € amb la finalitat d’ajudar d’alguna manera.  

El Ple de la corporació aprova l’acord següent per unanimitat: 

Primer. Incloure com a subvencions nominatives en el pressupost de 2017 les 

següents: 

• Club Ciclista Pascual Bolea amb 1.000 € per a l'organització d'una carrera 

ciclista popular i per al desenvolupament de les seues activitats. 

• Sociedad de Cazadores amb 1.500 € per al desenvolupament de les seues 

activitats. 

• Associació de Comerciants de Museros amb 6.000 € per a l'organització de 

la fira de comerç. 

• Associació de Seguretat i Autodefensa València (karate) amb 250 € per al 

desenvolupament de les seues activitats. 

 

3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA QUE 

REGULA L'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT 

REDUÏDA AL MUNICIPI DE MUSEROS 

L’alcaldessa presenta, al Ple, la modificació de l'ordenança que regula 

l'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda en el municipi de 

Museros, la còpia de la qual ha sigut prèviament repartida a tots els regidors i 

cedeix la paraula a la regidora de Benestar Social i Polítiques d'Igualtat de 

Gènere.  

Laura Asensio Tormos indica que s'ha modificat l'ordenança que es va 

aprovar per a un any i mig, publicada per un reial decret nou.  

Araceli Martín Blasco aclareix que en la còpia repartida als regidors falta 

afegir en el preàmbul un paràgraf que fa esment a un decret reial nou, que és 

el 72/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual es regula la targeta 

d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat 

reduïda i s’estableixen les condicions per a la seua concessió. Aquesta 

legislació és de la Generalitat i el que s'ha fet és adaptar la nostra legislació al 
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nou decret reial, ja que la nostra ordenança estava subjecta a la legislació de 

2014. Perquè entre en vigor, s'aprovarà i es publicarà durant un termini de 30 

dies. També s’adjuntarà una acta per a saber quin és el procediment que se 

seguirà a l'hora de sancionar, de manera preventiva.  

Després de les intervencions dels grups polítics i de la secretària, el Ple de la 

corporació aprova l’acord següent per unanimitat: 

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança reguladora de 

l'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, el text de la qual és el 

següent: 

 

ORDENANÇA QUE REGULA L’ESTACIONAMENT PER A PERSONES 

AMB MOBILITAT REDUÏDA AL MUNICIPI DE MUSEROS 

 

PREÀMBUL 

Les persones amb discapacitat i problemes importants de mobilitat es troben 

en una clara situació de desavantatge respecte de les altres persones per a 

realitzar un gran nombre d’activitats quotidianes i, especialment, per a accedir 

en condicions d’igualtat als espais i serveis comunitaris i desenvolupar-se 

amb una mínima comoditat en el seu medi habitual de vida, d’ací la necessitat 

d’articular mecanismes que permeten superar aquestes limitacions. 

En aquest sentit, la Constitució Espanyola consagra en l’article 14 el principi 

d’igualtat de tots els espanyols davant de la llei i, en l’article 49, l’obligatorietat 

de tots els poders públics de desenvolupar polítiques de previsió, tractament, 

rehabilitació i integració dels disminuïts físics, sensorials i psíquics, als quals 

els prestaran l’atenció especialitzada que necessiten i els empararan, 

especialment, per a gaudir dels drets del títol I de la carta magna, que regula 

els drets i deures fonamentals. 

La Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d’accessibilitat i 

supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de comunicació, va 

fixar els criteris a aplicar per garantir l’accessibilitat al medi físic pel que fa a la 

igualtat de totes les persones, siguen quines siguen les seues limitacions i el 

caràcter permanent o transitori d’aquestes. En l’article 10g) d’aquesta norma, 

s’indica que les especificacions tècniques i els requisits que s’hauran 
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d’observar pel que fa a l’accessibilitat al medi urbà, segons el que estableix 

aquesta llei, es realitzaran mitjançant el desenvolupament reglamentari, en el 

qual, en regular els aparcaments, es tindrà en compte tot el següent:  

1. A les zones d’estacionament de vehicles lleugers, siguen de superfície o 

subterrànies, a vies o espais públics o privats, es reservaran permanentment 

places degudament senyalitzades per a vehicles que transporten persones 

amb mobilitat reduïda, tan prop com siga possible dels accessos de vianants. 

Els accessos de vianants a aquestes places compliran les especificacions 

requerides reglamentàriament.  

2. Els ajuntaments adoptaran les mesures adequades per facilitar 

l’estacionament dels vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda, 

especialment prop dels centres de treball o estudi, domicili, edificis públics i 

edificis de concurrència pública. 

Més concretament, i pel que fa a la targeta d’estacionament de vehicles per a 

persones amb mobilitat reduïda, es refereix la Llei 13/1982, de 7 d’abril, 

d’integració social de les persones amb mobilitat reduïda, que fa referència en 

l’article 60 a les mesures que els ajuntaments hauran d’adoptar per facilitar 

l’estacionament dels automòbils de les persones amb problemes greus de 

mobilitat. 

En aquesta línia, la disposició addicional quarta de la Llei 19/2001, de 19 de 

desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de 

vehicles a motor i seguretat viària, aprovada per Reial decret legislatiu 

339/1990, de 2 de març, estableix que els municipis hauran d’adoptar les 

mesures necessàries per a la concessió de la targeta d’estacionament per a 

persones amb problemes de mobilitat i per a l’efectivitat dels drets que se’n 

deriven. 

Aquesta precisió connecta amb l’atribució competencial que l’article 25 de la 

Llei 5/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, fa als 

municipis, sempre dins dels termes de la legislació de l’Estat i de les 

comunitats autònomes, en matèria d’ordenació del trànsit de vehicles i 

persones a les vies urbanes, i en matèria de prestació dels serveis socials i de 

promoció i reinserció social. 
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No obstant això, el text de referència en la matèria es correspon amb la 

recomanació del Consell de la Unió Europea, de 4 de juny de 1998, sobre la 

creació d’una targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda 

(98/376/CE), publicada en el Diari Oficial de la Unió Europea (sèrie L), de 12 

de juny de 1998. 

El Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text 

refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua 

inclusió social, d'acord amb els instruments jurídics internacionals, en l’article 

30 afirma que els ajuntaments adoptaran les mesures adequades per a 

facilitar l'estacionament dels automòbils de persones amb problemes greus de 

mobilitat per la seua discapacitat. 

El Reial decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les 

condicions bàsiques d'emissió i d’ús de la targeta d'estacionament per a 

persones amb discapacitat, ha determinat i establit les condicions bàsiques 

del règim jurídic aplicable a la targeta d'estacionament de vehicles automòbils 

per a persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda, que atorga 

en la disposició transitòria primera, a les administracions públiques 

competents, per a adaptar les seues normes a les previsions d'aquest reial 

decret en el termini d'un any. 

Bàsicament, aquest Reial decret 1056/2014, de 12 de desembre, ha ampliat 

l'àmbit subjectiu dels titulars pel que fa al dret a obtindre la targeta 

d'estacionament, de manera que no es consideren únicament amb 

discapacitat les persones amb mobilitat reduïda reconeguda 

reglamentàriament, sinó també les persones amb una determinada 

discapacitat visual dictaminada pels equips multiprofessionals de qualificació i 

reconeixement del grau de discapacitat, i les persones físiques i jurídiques 

que transporten persones amb discapacitat en vehicles d'ús col·lectiu. 

Aquesta ordenança constitueix una acció municipal destinada a pal·liar 

aquestes situacions, és a dir, facilitar el desplaçament a aquelles persones 

amb mobilitat reduïda que són conductores de vehicles adaptats i no 

posseeixen mitjans per a accedir a la propietat o al lloguer d’una plaça 

d’aparcament.  
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La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), en l’article 25.1 assenyala que: 

“El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seues 

competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que 

contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal 

en els termes previstos en aquest article”. 

I matisa l’article 25.2g) de la LRBRL que: “El municipi exercirà en tot cas, com 

a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les 

comunitats autònomes, la regulació del trànsit, l’estacionament de vehicles i la 

mobilitat”. 

D’altra banda, l’Ordre d’11 de gener de 2001, en l’article 4, regula la 

cancel·lació de les targetes en el supòsit d’incompliment de les condicions 

d’ús, prèviament constatat per la Policia Local o per l’autoritat competent. I 

determina que podrà produir-se la cancel·lació de l’ús de la targeta mitjançant 

el procediment contradictori pertinent. 

 

1. EXPEDICIÓ DE TARGETES D’ESTACIONAMENT 

Article 1. Ús i funcionament 

Les persones titulars de la targeta d'estacionament tindran els següents drets 

en tot el territori de la Comunitat Valenciana, sempre que exhibisquen de 

forma visible la targeta en l'interior del vehicle: 

a) Reserva d’una plaça d'aparcament a un lloc pròxim al domicili o al lloc 

de treball, si prèviament s’ha realitzat la sol·licitud oportuna a 

l'administració corresponent i la justificació de la necessitat, d'acord 

amb les condicions que establisca l’administració autonòmica o local. 

La plaça haurà de senyalitzar-se amb el símbol internacional 

d'accessibilitat. 

b) Estacionament als llocs habilitats per a les persones amb discapacitat. 

c) Estacionament a les zones d'aparcament de temps limitat durant el 

temps necessari, sense perjuí del que estableix la disposició transitòria 

tercera. 

javascript:consulta_bd('LE0000007636_art_25_1-2_%20LE0000007636_art_25_1_',%20168,%20'JU')
javascript:consulta_bd('LE0000007636_art_25_1_',%207,%20'PR')
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d) Parada o estacionament a les zones reservades per a càrrega i 

descàrrega, en els termes establerts per l'administració local, sempre 

que no s'ocasionen perjuís als vianants o al trànsit. 

e) Parada a qualsevol lloc de la via, per motius justificats i durant el temps 

indispensable, sempre que no s'ocasionen perjuís als vianants o al 

trànsit, i d'acord amb les instruccions dels agents de l'autoritat. 

f) Accés a vies, àrees o espais urbans amb circulació restringida a 

residents, sempre que la destinació es trobe a l'interior d'aqueixa zona. 

La possessió de la targeta d'estacionament en cap cas no suposarà una 

autorització per a estacionar a zones de vianants, a passos de vianants, als 

llocs i supòsits en què estiga prohibit parar, a llocs que obstruïsquen guals o 

eixides d'emergència, a zones delimitades per raons de seguretat pública i a 

espais que reduïsquen carrils de circulació. 

 

Article 2. Beneficiaris i beneficiàries 

Poden ser beneficiaris i beneficiàries qui reunisca els requisits següents: 

a) Estar empadronat a Museros. 

b) Persones que presenten mobilitat reduïda, d’acord amb l'annex 2 del 

Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al 

reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de discapacitat, 

dictaminada pels equips multiprofessionals de qualificació i 

reconeixement del grau de discapacitat. 

c) Persones que mostren en el seu millor ull una agudesa visual igual o 

inferior al 0,1 amb correcció, o un camp visual reduït a 10 graus o 

menys, dictaminada pels equips multiprofessionals de qualificació i 

reconeixement del grau de discapacitat. 

 

Alhora, podran obtindre la targeta d'estacionament les persones físiques o 

jurídiques titulars de vehicles destinats exclusivament al transport col·lectiu de 

persones amb discapacitat, que presten serveis socials de promoció de 

l'autonomia personal i d'atenció a la dependència a què es refereix la Llei 

39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a 

les persones en situació de dependència, i els serveis socials a què es 
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refereix el text refós de la Llei general de drets de les persones amb 

discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 

1/2013, de 29 de novembre. 

 

A més dels supòsits previstos en els apartats anteriors, podran obtindre la 

targeta d'estacionament, amb caràcter excepcional i provisional, per raons 

humanitàries, les persones físiques que presenten mobilitat reduïda, encara 

que aquesta no haja sigut dictaminada oficialment, per causa d'una malaltia o 

patologia d'extrema gravetat que supose fefaentment una reducció 

substancial de l'esperança de vida que es considera normal per a la seua edat 

i la resta de condicions personals, i que raonablement no permeta tramitar en 

temps la sol·licitud ordinària de la targeta d'estacionament, d'acord amb el que 

preveu la disposició addicional primera del Reial decret 1056/2014, de 12 de 

desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'emissió i ús de la 

targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat. 

 

Article 3. Utilització 

Les persones titulars de targetes d'estacionament expedides per una 

administració pública no pertanyent a la Comunitat Valenciana, d'acord amb la 

seua normativa aplicable, podran utilitzar-les en aquest territori amb els 

mateixos drets i obligacions previstos en aquesta norma, d'acord amb la 

Recomanació 98/376/CE, de 4 de juny de 1998, del Consell de la Unió 

Europea. 

 

La persona titular de la targeta d'estacionament està obligada a: 

a) Utilitzar-la correctament, d'acord amb les condicions d'ús previstes en 

l'article 11. 

b) Col·locar la targeta d'estacionament al tauler de control del vehicle o 

adherir-la al parabrisa davanter per l'interior, sempre amb el document 

original, de manera que resulte clarament visible i llegible des de 

l'exterior. 

c) Identificar-se quan així li ho requerisca un agent de l'autoritat, 

acreditant la seua identitat amb el document nacional d'identitat, el 



AJUNTAMENT DE MUSEROS 

11 
 

número d'identificació fiscal, la targeta de residència o qualsevol altre 

document oficial identificatiu, sense el qual no podrà fer ús de la targeta 

d'estacionament. Els menors de 14 anys podran acreditar la seua 

identitat amb l'exhibició del document de reconeixement de grau de 

discapacitat. 

d) Col·laborar amb els agents de l'autoritat per a evitar, en el major grau 

possible, els problemes de trànsit que pogueren ocasionar en exercitar 

els drets que els confereix la utilització de la targeta d'estacionament. 

e) Tornar la targeta d'estacionament caducada en el moment de la 

renovació o al final de la seua vigència. 

 

Article 4. Cancel·lació de la targeta 

L'incompliment d'aquestes obligacions podrà donar lloc a la cancel·lació de la 

targeta d'estacionament o a la seua retirada temporal, sense perjuí de les 

sancions previstes per l'ordenament jurídic. 

Així mateix, la utilització fraudulenta de la targeta d'estacionament, tant per 

persones físiques com per persones jurídiques, en donarà lloc a la 

cancel·lació, sense perjuí de les sancions previstes per l'ordenament jurídic. 

 

Article 5. Documentació a presentar 

La concessió de la targeta li correspon a l’ajuntament on residisca la persona 

interessada, d'acord amb el procediment establit en els apartats següents: 

1. L'expedient s'iniciarà a sol·licitud de la persona interessada amb un imprés 

municipal normalitzat, que es presentarà a l'ajuntament de residència de la 

persona sol·licitant, sense perjuí de poder presentar-la en els altres llocs 

previstos en la legislació aplicable en matèria del procediment administratiu 

comú. 

2. Podrà sol·licitar-la la persona titular o el seu representant legal. La titularitat 

de la targeta, en tot cas, serà ostentada per la persona que reunisca els 

requisits establits en l'article 2. 

3. La documentació a presentar amb la sol·licitud, sempre que no es trobe ja 

en poder de l'administració actuant, serà la següent: 

a) En el cas de persones amb discapacitat: 
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- Còpia compulsada de la resolució de reconeixement de la condició de 

persona amb discapacitat. 

- Dictamen relatiu a la seua mobilitat, amb especificació de la condició 

de mobilitat reduïda i, si és el cas, del termini de revisió. O, si és el cas, 

el dictamen acreditatiu de la condició de persona amb ceguesa, 

deficiència visual greu i sordceguesa, amb especificació del seu nivell 

d'agudesa visual i/o camp visual i del seu caràcter permanent. Aquest 

dictamen ha de ser emés pels centres de valoració i orientació de 

discapacitat, d'acord amb allò que s'ha assenyalat en l'article 2.1.b 

d’aquest decret. 

- Acreditació de la representació i fotocòpia del DNI del representant 

legal, si és el cas. 

- Dos fotos de carnet del titular. 

b) En el cas de persones físiques o jurídiques titulars de vehicles 

destinats exclusivament al transport col·lectiu de persones amb 

discapacitat: 

- Fotocòpia del permís de circulació. 

- Declaració responsable firmada pel titular del fet que l'entitat es troba 

inscrita en el Registre de titulars d'activitats, centres i serveis d'acció 

social de la conselleria competent, i que el vehicle de la matrícula que 

s'indica està destinat exclusivament al transport col·lectiu de persones 

amb discapacitat, que presten serveis socials de promoció de 

l'autonomia personal i d'atenció a la dependència, així com els serveis 

socials a què es refereix el text refós de la Llei general de drets de les 

persones amb discapacitat i d'inclusió social. 

- Acreditació de la representació i fotocòpia del DNI del representant 

legal, si és el cas. 

c) En el cas de persones que presenten mobilitat reduïda, encara que 

aquesta no haja sigut dictaminada oficialment, per a poder accedir a la 

targeta d'estacionament amb caràcter excepcional i provisional: 

- Informe del metge especialista dels serveis públics de salut, que 

acredite la malaltia o patologia d'extrema gravetat, les carències de 



AJUNTAMENT DE MUSEROS 

13 
 

mobilitat i la reducció substancial de l'esperança de vida, que haurà de 

ser verificat i validat per la inspecció sanitària. 

- Acreditació de la representació i fotocòpia del DNI del representant 

legal, si és el cas. 

- Dos fotos de carnet del titular. 

4. L'Ajuntament verificarà la documentació i el compliment dels requisits 

establits en aquest decret. Així mateix, podrà establir la tramitació d'aquest 

procediment per mitjans electrònics utilitzant els impresos i documents 

disposats en l'adreça electrònica que establisca cada ajuntament. Per a poder 

accedir a aquest sistema telemàtic, la persona sol·licitant haurà de disposar 

de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat 

(persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans 

(persona física), ambdós emesos per l'autoritat de certificació de la Comunitat 

Valenciana. En el cas de presentar un certificat digital de persona física i que 

s'actue en representació d'una altra persona física o jurídica, s'haurà 

d'inscriure prèviament en el Registre de representacions de caràcter voluntari 

davant la Generalitat, per a la realització del tràmit per via telemàtica, que 

habilite la representació electrònica, segons es regula en l'article 34 i següents 

del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell. Els documents a 

aportar amb la sol·licitud, que no es poden presentar de forma telemàtica, es 

presentaran per registre d'entrada. 

Igualment, es podrà prescindir de l'exigència de fotocòpies del DNI previstes 

en aquest article, si aquesta informació pot ser consultada telemàticament, 

amb el consentiment de la persona interessada, arreplegat en la sol·licitud, en 

els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal. 

5. El procediment finalitzarà mitjançant una resolució dictada per l'òrgan 

competent de l'ajuntament. El termini màxim per a resoldre-la i notificar-la serà 

de tres mesos comptats des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada 

en el registre de l'ajuntament, això sense perjuí de la possibilitat de suspendre 

el procediment en els termes establits en la norma de procediment 

administratiu. Una vegada transcorregut el termini màxim establit sense que 
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s'haja dictat i notificat una resolució expressa, la sol·licitud es podrà entendre 

estimada, sense que això eximisca de l'obligació legal de resoldre-la. 

6. La resolució posarà fi a la via administrativa. 

 

Article 6. Validesa de la targeta 

La validesa de la targeta s’especifica en aquesta, i dependrà de dos factors: 

l’edat de la persona titular i les característiques del dictamen sobre la 

mobilitat, si és permanent o temporal, en cas de ser persona física. 

Per a majors de 18 anys, el termini de validesa es fixarà en 10 anys a comptar 

des de la data d'expedició de la targeta, sempre que el dictamen determine 

l'existència d'una mobilitat reduïda o ceguesa, deficiència visual greu i 

sordceguesa amb caràcter permanent. 

Quan la mobilitat reduïda siga de caràcter temporal, la validesa de la targeta 

estarà marcada pel termini d'aqueixa. 

En el cas que la persona titular tinga una edat inferior a 18 anys, el termini de 

validesa serà com a màxim de 5 anys, llevat que la durada de la mobilitat 

reduïda fixada en el dictamen assenyale un termini inferior i, en aquest cas, 

haurà d'ajustar-s'hi. 

Per a persones físiques o jurídiques que transporten en un vehicle d'ús 

col·lectiu persones amb discapacitat, el termini de validesa serà com a màxim 

de 5 anys, sense perjuí de la seua renovació. 

 Per a persones físiques a les quals s'expedisca una targeta amb caràcter 

excepcional i provisional, per raons humanitàries, la seua validesa tindrà una 

durada màxima d'un any, que es podrà prorrogar per un període igual, sempre 

que es mantinguen les condicions inicials requerides per al seu atorgament. 

Les persones titulars de la targeta, els seus representants legals o els seus 

hereus, hauran de tornar a l'ajuntament la targeta d'estacionament a la fi de la 

seua vigència o, si és el cas, per defunció o per pèrdua dels requisits que en 

van motivar la concessió. 

 

Article 7. Renovació de la targeta 

La renovació de la targeta està condicionada a les condicions següents: 
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a) Persones majors de 18 anys amb mobilitat reduïda, ceguesa, 

deficiència visual greu i sordceguesa amb dictamen permanent. 

Renovació als 10 anys. L'ajuntament comprovarà els requisits de vida i 

empadronament i la persona interessada aportarà 2 fotografies de 

carnet. 

b) Persones majors de 18 anys amb mobilitat reduïda, ceguesa, 

deficiència visual greu i sordceguesa amb dictamen temporal. 

Renovació en la data en què finalitza la temporalitat. En aquest cas la 

renovació exigeix per part de la persona interessada un nou dictamen 

de mobilitat i 2 fotografies de carnet. L'ajuntament comprovarà els 

requisits de vida i d'empadronament. 

c) Persones menors de 18 anys amb mobilitat reduïda, ceguesa, 

deficiència visual greu i sordceguesa. La renovació es produirà en la 

data assenyalada per la temporalitat i no podrà ser superior a 5 anys, i 

exigeix que la persona interessada presente nou dictamen. 

d) Persones físiques o jurídiques que transporten en vehicle d'ús col·lectiu 

persones amb discapacitat. L'ajuntament comprovarà els requisits de 

les condicions d'ús del transport col·lectiu esmentat a centres i serveis 

socials especialitzats per a persones amb discapacitats. 

La persona interessada haurà de presentar la sol·licitud de renovació, si és el 

cas, tres mesos abans de la data de finalització de la validesa de l'anterior, 

per a poder disposar de la nova targeta, sense perjuí del que estableix 

l'apartat següent. 

D'acord amb el que disposa l'article 10 del Reial decret 1056/2014, de 12 de 

desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'emissió i ús de la 

targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat: 

a) La presentació de la sol·licitud de renovació de la targeta 

d'estacionament en el termini previst prorroga la validesa de l'emesa 

anteriorment fins a la resolució del procediment. 

b) En el cas que la sol·licitud es presente dins dels noranta dies naturals 

posteriors a la data en què haja finalitzat la vigència de l'última targeta 

emesa, s'entendrà que subsisteix la vigència esmentada fins a la 

resolució del procediment de renovació corresponent. 
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c) En tot cas, per a renovar la targeta d'estacionament és imprescindible 

que la persona titular mantinga els requisits exigits per al seu 

atorgament. 

En tots els casos, l'entrega de la nova targeta requereix que la persona 

interessada deposite en l'ajuntament l'antiga. 

La renovació de la targeta també pot produir-se per sostracció, deteriorament 

o pèrdua. En el cas de sostracció, s’exigirà que es presente la justificació de 

la denúncia per part de la persona interessada. En el cas de deteriorament, la 

persona interessada presentarà la targeta deteriorada. L'ajuntament emetrà la 

nova targeta amb la mateixa data de validesa que l'anterior. Podrà emetre's 

un justificant d'aquesta situació, als efectes oportuns. 

 

Article 8. Procediment de concessió 

Una vegada presentada la instància en el Servei de Benestar Social, es 

tramitarà l’expedició i la renovació de les targetes d’estacionament per a 

vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda, i es comprovarà 

l’acompliment de les condicions establertes. 

 

2. RESERVA D’ESTACIONAMENT A LA VIA PÚBLICA PER A PERSONES 

AMB MOBILITAT REDUÏDA 

Article 1. Objecte 

Aquesta ordenança vol regular la reserva d’estacionament dels vehicles que 

transporten persones amb una disminució física en els membres motors o que 

patisquen problemes molt greus de mobilitat, que requerisquen l’ajuda d’una 

altra persona o d’aparells mecànics, que els incapaciten per al normal ús dels 

transports col·lectius o de la marxa a peu, per tal de facilitar-los la seua 

mobilitat. 

 

Article 2. Concessió de permisos i requisits 

A partir de l’aprovació d’aquesta ordenança, l’òrgan competent municipal 

podrà autoritzar la sol·licitud de l’interessat o la interessada, de reserva 

d’estacionament per a persones amb una mobilitat reduïda. Per a la concessió 
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d’aquesta reserva serà necessari que l’interessat o la interessada dispose de 

la targeta europea d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. 

L’Ajuntament crearà reserves especials per a l’estacionament de vehicles 

adscrits a persones amb mobilitat reduïda, proveïts d’aquesta targeta, atenent 

a: 

a) Llocs públics o de màxima concurrència. 

b) El més proper al domicili o al seu lloc de treball habitual, sempre que 

patisca problemes molt greus de mobilitat que requerisquen l’ajuda 

d’una altra persona o d’aparells mecànics per al desenvolupament 

normal de la seua vida, o del seu treball, professió, comerç o indústria i, 

d’altra manera, es veiera impossibilitat per la seua discapacitat i la 

necessitat indeclinable de l’ús de l’automòbil en l’exercici de la seua 

activitat.  

 

Requisits: 

- Acreditar la residència al municipi, en concret a l’adreça per a la qual se 

sol·licita la reserva d’estacionament, o si escau, acreditar l’adreça en la qual 

desenvolupa el seu treball, i per a la qual sol·licita la reserva d’estacionament. 

Si la persona amb discapacitat és conductora: 

- Justificar, mitjançant documents oficials, els problemes de mobilitat. 

- Ús exclusiu del vehicle per la persona amb mobilitat reduïda. 

- Posseir carnet de conduir en vigor. 

- No disposar d’una plaça de garatge en propietat o lloguer.  

- Justificar les dificultats per desplaçar-se als aparcaments disponibles, per 

dificultats d’accés, barreres arquitectòniques, etc. 

- No haver tingut cap sanció per mal ús de la targeta d’estacionament. 

Si la persona amb discapacitat no és conductor o conductora: 

- Justificar, mitjançant documents oficials, els problemes de mobilitat, i 

presentar el certificat de mobilitat. 

- Acreditar un grau de dependència 3, amb la resolució de la Conselleria de 

Benestar Social, o un grau de discapacitat de al menys el 75% i la necessitat 

d’assistència d’una tercera persona (mitjançant el certificat de minusvalidesa 

expedit per la Conselleria de Benestar Social). 
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- Compromís d’ús exclusiu de l’aparcament per al minusvàlid. 

- Necessitat d’utilitzar el vehicle per al transport de la persona amb mobilitat 

reduïda diàriament, per acudir a algun centre o recurs educatiu, sanitari o de 

serveis socials. 

- No disposar de plaça de garatge en propietat o lloguer.  

- Justificar les dificultats per desplaçar-se als aparcaments disponibles, per 

dificultats d’accés, barreres arquitectòniques, etc. 

- No haver tingut cap sanció per mal ús de la targeta d’estacionament. 

 

Article 3. Documentació 

La documentació general a presentar amb la sol·licitud és la següent: 

1. Fotocòpia del DNI del sol·licitant. 

2. Acreditació de la representació. Fotocòpia del DNI del representant legal, si 

és el cas. 

3. Dictamen relatiu a la mobilitat. Aquest dictamen ha de ser emés pel Centre 

de Diagnòstic i Orientació de València, dependent de la Direcció Territorial de 

Benestar Social. 

4. Fotocòpia del certificat de minusvalidesa, emés pel Centre de Diagnòstic i 

Orientació de València, dependent de la Direcció Territorial de Benestar 

Social. 

5. Targeta d’estacionament. 

6. Declaració jurada sobre la carència de plaça de garatge en propietat o en 

lloguer. 

7. Permís de circulació del vehicle per al qual se sol·licita la plaça que, en tot 

cas, haurà de tindre en vigor la inspecció tècnica de vehicles (ITV). 

8. Permís de conducció del sol·licitant. 

9. Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil del vehicle i rebut del 

pagament de la prima. 

 

Documentació específica 

− En cas de ser conductor: 

1. Permís de circulació del vehicle per al qual se sol·licita la plaça que, en tot 

cas, haurà de tindre en vigor la inspecció tècnica de vehicles (ITV).  
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2. Permís de conducció del sol·licitant.  

3. Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil del vehicle i rebut del 

pagament de la prima. 

− En cas de no ser conductor: 

1. Resolució de la Conselleria de Benestar Social del grau de 

dependència o certificat de minusvalidesa on s’especifique el 

percentatge de minusvalidesa reconegut i la necessitat d’assistència 

d’una tercera persona. 

2. Permís de circulació del vehicle per al qual se sol·licita la plaça que, en 

tot cas, haurà de tindre en vigor la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).  

3. Permís de conducció del sol·licitant.  

4. Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil del vehicle i rebut del 

pagament de la prima 

 

Article 4. Dades generals o observacions generals 

1. L’Ajuntament es reserva la facultat de suprimir les reserves 

d’estacionament, traslladar-les o reduir-les en espai o temps si no són 

utilitzades correctament o resulten contràries al bon desenvolupament del 

trànsit urbà, sense que l’anterior concessió i els termes d’aquesta es 

consideren generadors de drets a favor de l’interessat particular. 

2. Les reserves podran ser promogudes per demanda individual o col·lectiva o 

d’ofici pels serveis tècnics municipals o un altre òrgan municipal. 

3. Les reserves seran senyalitzades a càrrec de l’Ajuntament. 

4. Per a la concessió de reserves d’estacionament es tindrà en compte que 

aquestes se situen en un lloc on fins a la concessió de la reserva estiga 

permés l’estacionament. 

5. La senyalització d’aquestes places d’aparcament exhibiran el símbol 

internacional d’accessibilitat i la prohibició d’aparcament per a altres usuaris 

diferents als titulars de targeta d’aparcament, els quals en cas d’aparcar 

indegudament, la grua municipal els retirarà el vehicle, sense perjudici de la 

imposició de la sanció corresponent per estacionament prohibit. 

 

Article 5. Prohibicions 
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A l’efecte d’aquesta ordenança, es consideren conductes prohibides: 

a) L’estacionament de vehicles ocupats per titulars de la targeta 

d’aparcament de manera que es dificulte la circulació de vehicles o el 

pas de vianants. 

b) L’estacionament de vehicles ocupats per titulars de targetes, en llocs 

prohibits quan existisca causa justificada. 

c) Deixar de comunicar a l’Ajuntament el canvi de domicili. 

d) Deixar de comunicar a l’Ajuntament la modificació de les 

circumstàncies personals i de salut del titular de targeta (canvi de 

situació de mobilitat per millora, defunció...). 

e) La cessió de la targeta a una persona usuària o propietària d’un vehicle 

diferent d’aquell que transporta al titular de targeta, per a ús 

d’estacionament reservat. 

f) L’estacionament del vehicle autoritzat per un termini de més de tres 

dies sense moure’l.  

g) Qualsevol altre ús fraudulent de la targeta que implique l’incompliment 

d’aquestes normes o de les interpretatives, que en la seua aplicació 

aquesta administració dicte amb caràcter general. 

 

Article 6. Infraccions  

1. Constitueix infracció administrativa l’incompliment de les disposicions que 

conté aquesta ordenança i la vulneració de les prohibicions que s’hi 

estableixen.  

2. Les infraccions que disposa aquesta ordenança seran sancionades per 

l’alcaldia presidència o per l’òrgan en què delegue en relació amb el 

procediment sancionador per infracció d’ordenances municipals, dins dels 

límits que la legislació autoritza i sense perjudici de les responsabilitats penals 

a què hi haguera lloc en cada cas.  

3. L’estacionament de vehicles no autoritzats en les reserves concedides per 

a persones amb mobilitat reduïda podrà donar lloc a la imposició de multes 

per estacionament indegut, i a la retirada del vehicle per la grua. 

 

Article 7. Classes d’infraccions 
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Les infraccions es classificaran en lleus, greus i molt greus. 

 

7.1 Infraccions lleus 

Són les infraccions comeses contra les normes contingudes en aquesta 

ordenança que no és qualifiquen expressament com a greus o molt greus en 

els apartats següents. 

7.2 Infraccions greus 

1. No comunicar el canvi de residència del titular de la reserva 

d’estacionament (bé siga a un altre municipi o dins del mateix), o la 

modificació de les circumstàncies personals d’aquest quan la variació supose 

una millora en la capacitat i supose la pèrdua de les condicions que donaren 

lloc a la concessió de l’autorització, en el termini màxim de quinze dies. 

2. No col·laborar o no permetre realitzar les comprovacions pertinents per al 

control i vigilància de les reserves d’estacionament als agents de la Policia 

Local. 

7.3 Infraccions molt greus 

1. La comunicació de dades falses o intencionadament errònies en la 

sol·licitud quan hagen sigut essencials per a la concessió de la reserva 

d’estacionament personalitzada. Aquesta infracció comportarà la suspensió 

cautelar de l’estacionament reservat, fins a la revisió de tot el procediment de 

sol·licitud d’aquest. 

2. La reincidència en la comissió d’infraccions greus.  

 

 

Article 8. Sancions 

1. La imposició de sancions s’ajustarà al procediment establert per a l’exercici 

de la potestat sancionadora en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques i en el Reial decret 

1.398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del procediment per 

a l’exercici de la potestat sancionadora.  

Per a la graduació de les sancions s’aplicarà com a criteri l’existència 

d’intencionalitat o reiteració, la naturalesa dels perjudicis causats i la 
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reincidència, per comissió en el termini d’un any, de més d’una infracció de la 

mateixa naturalesa, quan així haja sigut declarat per resolució ferma.  

2. Les infraccions lleus seran sancionades amb una multa de fins a 90,00 €, 

les infraccions greus amb una multa de 91,00 € a 300,00 € i les infraccions 

molt greus seran sancionades amb una multa de 301,00 € a 600,00 €. 

3. En el cas d’infraccions greus podrà imposar-se, a més de la sanció, la 

revocació o suspensió de la reserva d’estacionament personalitzada durant un 

temps mínim de tres mesos i màxim de sis mesos.  

4. En el cas d’infraccions molt greus podrà imposar-se, a més, la sanció de 

suspensió de la reserva d’estacionament durant un temps mínim de sis mesos 

i màxim de fins a un any.  

5. En el cas de reincidència en la comissió d’infraccions molt greus, referides 

a les reserves d’estacionament d’ús nominal, se sancionarà, a més, amb la 

impossibilitat de renovació d’aquesta reserva. 

 

Article 9. Cancel·lació de targetes d’estacionament per a persones amb 

mobilitat reduïda 

− Les condicions d’utilització de les targetes d’estacionament per a persones 

amb mobilitat reduïda són les següents: 

a) La targeta serà estrictament personal i solament podrà ser utilitzada 

quan el seu titular siga transportat en el vehicle o aquest haja sigut 

conduït per la persona titular amb mobilitat reduïda. 

b) La targeta ha de ser col·locada en el parabrisa davanter, de manera 

que el seu anvers siga llegible des de l’exterior del vehicle i exposar-se 

per al seu control, si l’autoritat competent ho requereix. 

c) El titular de la targeta ha de complir les indicacions de la Policia Local 

en la interpretació de les condicions de la targeta. 

− En el supòsit d’incompliment de les condicions d’ús, prèviament constatat 

per agents municipals o per l’autoritat competent, podrà produir-se la 

cancel·lació de l’ús de la targeta, durant el període de 12 mesos.  

El procediment contradictori de cancel·lació de la targeta s’iniciarà d’ofici per 

l’òrgan competent (Alcaldia Presidència). 
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- Amb anterioritat a la iniciació del procediment, es podran realitzar 

actuacions prèvies amb objecte de determinar, amb caràcter preliminar, si 

concorren circumstàncies que justifiquen aquesta iniciació. 

- La iniciació del procediment de cancel·lació de la targeta d’estacionament 

es formalitzarà amb el contingut mínim següent: 

a) Identificació de la persona o persones presumptament responsables. 

b) Relació dels fets succintament exposats que motiven la incoació del 

procediment. 

c) Nomenament de l’instructor i, en el seu cas, del secretari del 

procediment, amb indicació expressa del règim de recusació d’aquests. 

d) Indicació de l’òrgan competent per a la resolució de l’expedient i norma 

que li atribuïsca aquesta competència. 

e) Indicació del dret a formular al·legacions durant el període d’audiència 

en el procediment, i dels terminis per al seu exercici.  

- L’acord d’iniciació es notificarà a l’interessat, que disposarà d’un termini de 

quinze dies per aportar totes aquelles al·legacions, documents o informació 

que estime convenients, i en el seu cas, proposar proves concretant els 

mitjans que pretenga fer valdre. 

- Rebudes les al·legacions o transcorregut el termini assenyalat en el punt 

anterior, l’òrgan instructor podrà acordar l’obertura d’un període de prova, de 

conformitat amb el que preveu l’article 77 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, per un 

termini inferior a trenta dies i superior a deu dies. 

La pràctica de les proves que l’òrgan instructor estime pertinents, és a dir, 

aquelles distintes dels documents que els interessats puguen aportar en 

qualsevol moment de la tramitació de procediment, que es realitzarà de 

conformitat amb el que estableix l’article 78 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

- Una vegada conclosa la prova, l’òrgan instructor del procediment formularà 

una proposta de resolució en què es fixaran de forma motivada els fets, es 

determinarà la infracció i, si és el cas, aquells que la constituïsquen i la 

persona o persones que en resulten responsables, i s’especificarà la sanció 

que proposa que s’impose i les mesures provisionals que l’òrgan competent o 



AJUNTAMENT DE MUSEROS 

24 
 

l’instructor d’aquest hagen adoptat, si és el cas, o bé es proposarà la 

declaració de no-existència d’infracció o responsabilitat. 

- La proposta de resolució es notificarà als interessats, i s’indicarà la 

manifestació del procediment. La notificació s’acompanyarà d’una relació dels 

documents que formen el procediment, a fi que els interessats puguen 

obtindre les còpies dels que estimen convenients, i se’ls concedirà un termini 

de quinze dies per formular al·legacions i presentar els documents i 

informacions que estimen pertinents davant de l’instructor del procediment. 

Es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no figuren en el procediment 

ni siguen tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les 

adduïdes, en el seu cas, per l’interessat. 

- La proposta de resolució es remetrà a l’òrgan competent per resoldre-la. 

- En tot allò no previst en aquesta ordenança s’aplicarà amb caràcter 

supletori la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques i el Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel 

qual s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat 

sancionadora. 

 

Article 10. Òrgans competents per a la tramitació del procediment de 

cancel·lació 

D’acord amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local, l’Alcaldia Presidència determinarà els òrgans 

competents per a la incoació i resolució de l’expedient, tenint en compte que 

han de ser òrgans distints per garantir la deguda separació entre la fase 

d’instrucció i la fase de resolució. 

 

Disposició final 

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província de València i romandrà en vigor fins a la seua 

modificació o derogació expressa. 

En el moment de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança es revisaran totes 

aquelles places d’estacionament emeses anteriorment a aquesta per tal de 

valorar la seua continuació o, al contrari, prescindir-ne. 
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Segon. Publicar el text en un termini de 30 dies al Butlletí Oficial de la 

Província de València (BOP), perquè aquells interessats que ho desitgen 

puguen presentar-hi al·legacions, l’expedient del qual es trobarà en la 

secretaria de l'Ajuntament. En cas que no hi haja al·legacions, s'entendrà 

definitivament aprovat, i es procedirà a la publicació íntegra al BOP. 

Tercer. Aquesta ordenança entrarà en vigor des de la publicació íntegra al 

BOP, i estarà vigent fins que no es modifique o derogue. 

 

4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC DE 

L'ORDENANÇA DE CESSIÓ DE LOCALS I SALES DE L'AJUNTAMENT DE 

MUSEROS 

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

Lingüística, Víctor Xercavins. 

Víctor Xercavins presenta, al Ple, la modificació del preu públic de l'ordenança 

de cessió de locals i sales de l'Ajuntament de Museros, pel que fa als articles 

2, 3, 4 i 5, la còpia dels quals ha sigut prèviament repartida a tots els regidors.  

Atés que en l'Ordenança reguladora del preu públic per a la utilització de 

locals i sales d'edificis municipals vigent, no s'han modificat els preus públics 

des de l'any 2008, n’és necessària l'actualització.  

Atesa la necessitat de concretar sobre els obligats al pagament d'ocupació de 

l'espai públic.  

I d'acord amb la legislació vigent sobre la Llei reguladora de les hisendes 

locals, la regidoria de Cultura, Educació i Promoció Lingüística, i la regidoria 

de Joventut, i vist el dictamen favorable de la comissió d'hisenda.  

Després de les intervencions dels grups polítics, el Ple de la corporació, amb 

una abstenció de Ciudadanos, aprova per majoria l’acord següent: 

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora del preu 

públic per a la utilització de locals i sales d'edificis municipals, el text de la 

qual és el següent:  

 

Article 2. Objecte 
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L'obligació de pagament del preu públic naix per la utilització de locals i sales 

d'edificis municipals per a persones, empreses o associacions privades, amb 

finalitats empresarials o lucratives.  

 

Article 3. Obligats al pagament 

Estaran obligades al pagament aquelles persones, empreses o associacions 

privades que es beneficien d'aquest servei, quan l'acte per al qual sol·liciten 

l'ocupació de l'espai públic tinga una finalitat lucrativa, promocional o 

publicitària.  

 

Article 4. Quantia 

La quantia del preu públic serà la següent: 

• Utilització de la sala de reunions de la Casa de Cultura, 60 € per dia, fins al 

cinqué dia d'ús, a partir del sisé dia l'import serà de 40 € per dia. 

• Utilització de la sala d'actes de la Casa de cultura, 600 €. 

• Utilització de la sala de reunions del Punt d'Informació Juvenil, 60 € per dia 

fins al cinqué dia d'ús, a partir del sisé dia l'import serà de 40 € per dia. 

 

Article 5. Gestió 

1. La sol·licitud d'utilització del local o de la sala es presentarà per escrit en el 

registre d'entrada de l'Ajuntament, subscrit per la persona interessada, en el 

qual s'especificarà el motiu i l'objecte de la petició, i també el calendari i horari 

dels dies necessaris, per a procedir a la seua resolució mitjançant un acord de 

la Junta de Govern Local. 

2. L'ocupació de l'espai estarà sotmesa a la programació i a les necessitats de 

l'Ajuntament, de manera que l'ocupació de l'espai no podrà interferir en cap 

acte que haja sigut programat per l'Ajuntament, i per tant, la resolució serà 

desfavorable en aquesta circumstància. 

3. En cas de resolució favorable, el pagament de la quota establida en l'article 

4 es realitzarà mitjançant un ingrés efectiu en el compte corrent de 

l'Ajuntament de Museros, en qualsevol entitat bancària del municipi, abans de 

l'ocupació del local o de la sala. 
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4. Una vegada finalitzat el termini d'ocupació de la sala o del local, haurà de 

quedar en les mateixes condicions en què es trobava abans d'ocupar-lo, i per 

tant, la persona o les entitats sol·licitants hauran de fer-se càrrec de les 

despeses que es generen per a la reposició de desperfectes en l'espai i en les 

propietats municipals, per haver-ne fet un mal ús. 

5. En cas de coincidir peticions en el mateix horari, es donarà prioritat a la 

primera del registre d'entrada. 

Segon. Publicar el text en un termini de 30 dies al BOP, perquè aquells 

interessats que ho desitgen puguen presentar-hi al·legacions, l'expedient del 

qual es trobarà en la secretaria de l'Ajuntament. En cas que no hi haja 

al·legacions, s'entendrà definitivament aprovat, i se’n procedirà a la publicació 

íntegra al BOP.  

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

al BOP, i estarà vigent fins que no es modifique o derogue. 

 

5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'OBRES 

D'UNA ROTONDA PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A 

MUSEROS, I PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE D'EXPROPIACIÓ 

L’alcaldessa, vist el dictamen de la Comissió d'Urbanisme, cedeix la paraula a 

Vicente Pérez Costa, regidor d'Urbanisme i Infraestructures, que presenta al 

Ple l'aprovació definitiva del projecte d'obres d'una rotonda per a la millora de 

l'accessibilitat a Museros, i l'aprovació del projecte d'expropiació, la còpia dels 

quals han sigut prèviament repartits a tots els regidors.  

Es considera que l'equip tècnic contractat per la corporació ha redactat i 

lliurat, amb data de 19 d'octubre de 2016, el projecte de construcció de millora 

de l'accessibilitat a Museros des de l'avinguda de Barcelona, carrer de les 

Corts Valencianes i carrer de Francesc de Vinatea (glorieta de connexió).  

Vist que l'interventor municipal ha emés un informe, de 16 de novembre de 

2016, sobre la fiscalització de la despesa d'adquisició dels terrenys 

indispensables per a l’expropiació. 

Atés que s’ha de sol·licitar a l'administració autonòmica l'autorització 

corresponent per a l'execució de les obres de construcció de la glorieta, amb 

la presentació prèvia del projecte de construcció corresponent, signat pel 
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tècnic competent, justificant el compliment de les consideracions formulades 

pel Servei Territorial d'Obres Públiques -Direcció General d'Obres Públiques, 

Transport i Mobilitat- mitjançant un escrit de data 26 de juliol de 2016. 

Vist que, amb anterioritat a aquesta autorització, ha d'aprovar-se el projecte 

d'obres de millora de l'accessibilitat de Museros per l’avinguda de Barcelona, 

que consisteix en els detalls per a l'execució de la glorieta de connexió, així 

com obtenir la disponibilitat civil dels terrenys i béns indispensables per a la 

seua execució, ja siga per cessió gratuïta o onerosa, de la qual l'expropiació 

és el procediment administratiu a seguir.  

Es considera que, per acord plenari de 24 de novembre de 2016, i en virtut de 

les competències i del procediment en matèria de règim local atribuïts per la 

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

administracions públiques i de la legislació urbanística vigent, es va adoptar 

l’acord següent: 

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

l'accessibilitat a Museros des de l'avinguda de Barcelona, carrer de les Corts 

Valencianes i carrer de Francesc de Vinatea, el projecte d'expropiació per a 

l'adquisició dels terrenys i la relació de béns afectats per a l'execució, de 

conformitat amb el que es preveu en els articles 105 i 106 de la Llei 5/2014, 

de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge 

de la Comunitat Valenciana; l’article 43 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 

30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació 

urbana, en concordança amb l'article 197 del Reial decret 3288/1978, de 25 

d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de gestió urbanística. 

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

d'obres de millora de l'accessibilitat de Museros per l’avinguda de Barcelona, 

carrer de les Corts Valencianes i carrer de Francesc de Vinatea, i la necessitat 

d'ocupació dels terrenys i béns necessaris i indispensables per a la seua 

construcció i per a la bona finalitat de l'expropiació, de conformitat amb el que 

s’estableix en els articles 9 i 10 de la Llei d'expropiació forçosa, i en l’article 

102 de la de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del 

territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana. 
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Tercer. Sotmetre el projecte de construcció i d’expropiació a un tràmit de 

participació pública i concertació ciutadana en la presa de decisions, de 

manera que durant un termini d’un mes des de la publicació de l'edicte al Diari 

Oficial de la Comunitat Valenciana, en un periòdic dels de major circulació de 

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

museros.com-, un exemplar de l'expedient es trobarà dipositat a l'oficina 

tècnica municipal de l'Ajuntament, perquè siga estudiat conjuntament amb els 

usuaris i veïns, de manera que es puga concertar o consensuar la proposta 

de millora d'accessos. Així mateix, durant el termini atorgat d'exposició i 

participació pública, els interessats podran formular les observacions i 

reclamacions que consideren convenients, en particular pel que fa a la 

titularitat i relació de béns o a la valoració dels seus drets respectius. 

Quart. Les taxacions que es contenen en el projecte d'expropiació per taxació 

conjunta, es notificaran individualment a aquells que apareguen com a titulars 

de béns o drets en l'expedient, mitjançant el trasllat literal del corresponent full 

d'estima i de la proposta de fixació dels criteris de valoració, perquè puguen 

formular al·legacions o una valoració contradictòria en el termini d'un mes 

atorgat, a partir de la data de la notificació. 

Cinqué. Una vegada transcorregut el període d'informació i de participació 

pública, es podran estimar les mesures suggerides pels veïns i usuaris que es 

consideren tècnicament viables o favorables per al projecte de construcció de 

la glorieta i de millora dels accessos, i adoptar la resolució sobre l'aprovació 

definitiva del projecte d'obres i del projecte d'expropiació, per a remetre-la a 

l'administració autonòmica per tal de sol·licitar l'autorització corresponent per 

a l'execució de les obres. La resolució que finalitze l'expedient legitimarà 

l'ocupació dels béns o dels drets afectats, amb el pagament o dipòsit previ de 

l'import íntegre de la valoració establida, i produirà els efectes previstos en la 

Llei d'expropiació forçosa. 

 

Es considera que s’ha notificat als interessats i publicat mitjançant un edicte, 

de 20 de desembre de 2017, BOP núm. 243. Durant el tràmit d'audiència 

atorgat als interessats en l'expedient expropiatori, únicament ha sigut 

formulada una al·legació, de 27 de març de 2017,  presentada al registre 
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d’entrada per Luis Planes Pedro i Encarnación Mestre Piquer amb núm. 

?¿?¿?¿?¿?, que sol·liciten l'expropiació total de la seua propietat, ja que 

consideren antieconòmica la prevista parcialment en el projecte exposat al 

públic.  

 

Es considera que Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, SA, (cap 

provincial de l’estació de servei de la delegació regional IV, DG de negocis) ha 

estimat la sol·licitud de cessió gratuïta de la porció de terreny que afecta el 

projecte de construcció de millora de l'accessibilitat a Museros des de 

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

de Vinatea (glorieta de connexió), efectuada per l’acord de la Junta de Govern 

Local, de 23 de febrer de 2017,que adjuntava l’acta de cessió i el certificat 

administratiu de declaració d'innecessarietat de la segregació.  

 

Es considera que l'oficina tècnica ha emés un informe, de 26 d'abril de 2017, 

en el qual estima l'al·legació formulada i incrementa la superfície expropiable 

de la finca núm. 4604, del municipi de Museros, inscrita en el volum 1010, 

llibre 44, foli 6 CRU 46043000724516, amb referència cadastral 

9028405YJ2892N0001DD, a una superfície de 143,74 m2, i incrementa el full 

d'estima individualitzada en proporció a l'augment de superfície produït i la 

modificació de la superfície expropiable, inicialment prevista en el projecte 

d'expropiació redactat d'ofici per l'Ajuntament, i els fulls de preu 

individualitzats, en funció de l'acceptació de l'acord de la Junta de Govern 

Local, de 23 de febrer de 2017, per l'interessat afectat. 

 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es considera que, en virtut de les 

competències i del procediment en matèria de règim local atribuïts per la Llei 

39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques i de la legislació urbanística vigent, en continuació 

amb la tramitació de l'expedient administratiu, i vist el dictamen favorable de la 

Comissió d'Urbanisme.  

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

aprova, per unanimitat, l’acord següent:  
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Primer. Aprovar definitivament el projecte d'obres de construcció de millora de 

l'accessibilitat a Museros des de l'avinguda de Barcelona, carrer de les Corts 

Valencianes i carrer de Francesc de Vinatea, i el projecte d'expropiació per 

taxació conjunta, amb l'estimació de l'al·legació formulada en relació amb els 

béns i drets expropiats   -que contempla la modificació del projecte pel que fa 

a les superfícies expropiables i el full d'estima individualitzat, en funció dels 

informes tècnics emesos-, per a l'adquisició dels terrenys i la relació de béns 

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

de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge 

de la Comunitat Valenciana, i amb l’article 43 del Reial decret legislatiu 

7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl i 

rehabilitació urbana, en concordança amb l'article 197 del Reial decret 

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

urbanística. 

Segon. Legitimar, mitjançant aquest acord, l'ocupació dels béns o dels drets 

afectats, amb el pagament o dipòsit previ de l'import íntegre de la valoració 

establida en el projecte d'expropiació per taxació conjunta, fet que produirà els 

efectes previstos en la Llei d'expropiació forçosa. 

Tercer. Notificar aquest acord que posa fi a la via administrativa als 

interessats, amb l’expressió dels recursos procedents, i informar-los que 

podran impugnar la resolució davant del Jurat Provincial d'Expropiació 

Forçosa, per tal de revisar el preu just. En aquest cas, l'Administració hi 

traslladarà l'expedient. 

 

6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA 

PER L'EQUIP DE GOVERN, CONJUNTAMENT AMB EL GRUP POPULAR, 

DE SUPORT AL DRET CIVIL VALENCIÀ, DESPRÉS DE LES SENTÈNCIES 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

L’alcaldessa presenta, al Ple, la proposta d'aprovació de la moció conjunta, 

presentada per tots els grups municipals de l'equip de govern, conjuntament 

amb el Grup Popular, de suport al dret civil valencià, després de les 

sentències del tribunal constitucional, la còpia de la qual ha estat prèviament 

repartida a tots els regidors. 
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MOCIÓ 

Un dels principals objectius de la Llei orgànica 1/2006, de reforma de l'Estatut 

d'Autonomia, en la qual es reconeix als valencians la condició de nacionalitat 

històrica, va ser garantir la competència de la Generalitat Valenciana per 

legislar sobre el dret civil, i igualar-nos, així, a la resta de pobles de tradició 

foral, i posar fi a aquesta discriminació injusta. 

Com a conseqüència d'aquest restabliment de la competència, les Corts 

Valencianes van aprovar les lleis següents: 

• Llei 10/2007, de 20 de març, de règim econòmic matrimonial valencià. 

• Llei 5/2011 d'1 d'abril, de relacions familiars dels fills que no conviuen amb 

els progenitors (coneguda com a  Llei valenciana de custòdia compartida). 

• Llei 51/2012, de 15 d'octubre, d'unions de fet formalitzades de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Totes aquestes lleis van ser objecte de recurs d'inconstitucionalitat per part 

del Govern. 

 

L'Associació de Juristes Valencians va impulsar, pel juny de 2015, un manifest 

que exigia la retirada d'aquests recursos i defensava el dret civil valencià, i el 

va presentar a 173 municipis i a nombroses entitats i associacions per a 

demanar suport.  

Fins ara, i per via de mocions en els plens municipals, més de 155 

ajuntaments (que representen uns 3.800.000 valencians) s'han sumat a la 

petició; a més, les Corts, el Consell de la Generalitat i les tres diputacions 

provincials també ho han fet, i també diverses institucions i entitats públiques i 

privades, des d'universitats a sindicats, fins a associacions culturals. 

Una mostra tan palesa de la voluntat i del desig d'una societat no va ser 

suficient perquè el Govern d'Espanya retirara els recursos 

d'inconstitucionalitat, ni tan sols per a iniciar una negociació que posara fi a un 

conflicte que dura més de tres segles. 

Finalment, han arribat les sentències. La sentència del Tribunal Constitucional 

núm. 8212016, de 28 d'abril, declara inconstitucional la Llei de règim 

econòmic matrimonial valencià; al mateix temps, buida de contingut i 
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d'eficàcia normativa dos articles de l'Estatut d'Autonomia (art. 7.1 i art. 3a), 

articles que en el seu moment aprovaren les Corts Valencianes i les Corts 

Generals d'Espanya, i que mai han sigut recorreguts.  

La sentència del Tribunal Constitucional 110/2016, de 9 de juny, torna a negar 

la competència valenciana en matèria de dret civil i declara inconstitucionals 

els aspectes civils de la Llei 5/2012, d'unions de fet. El passat 26 de 

desembre, es va publicar la sentència del Tribunal Constitucional 192/2016, 

per la qual concloïa la inconstitucionalitat del nostre dret, en aquest cas de la 

Llei 5/2011, de relacions familiars (la Llei valenciana de custòdia compartida). 

Com s'assegura en el vot particular d'un dels magistrats del Tribunal 

Constitucional, pensem que era possible una altra interpretació constitucional 

de l'Estatut d'Autonomia i de les seues competències en matèria de dret civil.  

En aquest moment, la Comunitat Valenciana amb prou faenes pot legislar en 

l'àmbit dels costums agraris, quan precisament l'Estatut va voler, 

deliberadament, tant en la redacció de 1982 com en la reforma de 2006, que 

els valencians tinguérem un dret civil que donara respostes àgils, modernes i 

pròpies als problemes actuals dels valencians, i liquidar la injusta 

discriminació que patim com a poble des de l'abolició dels furs el 1707. 

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, es proposen a la sala de sessions 

plenàries els acords següents: 

Primer. Manifestar el suport a la competència de la Generalitat Valenciana en 

matèria de dret civil valencià, com està previst en l'Estatut d'Autonomia 

Valencià. 

Segon. Sol·licitar en les Corts Valencianes, que prenguen la iniciativa de la 

reforma de la Constitució perquè la competència en matèria de dret civil 

prevista en l'Estatut d'Autonomia Valencià, aprovat tant per les Corts 

Valencianes com per les Corts Generals, tinga cabuda dins de la Constitució. 

Tercer. Comunicar aquesta decisió als grups parlamentaris de les Corts 

Valencianes i a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del 

Senat, al president de la Generalitat Valenciana, al president del Govern 

espanyol i a l'Associació de Juristes Valencians.  

Quart. Comunicar aquest acord a la Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies.  
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Després de les intervencions dels grups polítics i per tot el que s’ha exposat 

anteriorment, el Ple de la corporació, amb una abstenció de Ciudadanos, 

estima la moció. 

 

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

DE GOVERN, QUANT A LA DECLARACIÓ DE MUNICIPI OPOSAT A 

L'APLICACIÓ DE L'ACORD ECONÒMIC I COMERCIAL GLOBAL (CETA EN 

ANGLÉS)  

L’alcaldessa cedeix la paraula al regidor de participació ciutadana, 

transparència i tecnologies de la informació i la comunicació, Mario Jordá 

Vidal, que presenta al Ple la proposta d'aprovació de la moció presentada per 

l'Equip de Govern, quant a la declaració de municipi oposat a l'aplicació de 

l'acord econòmic i comercial global (CETA), la còpia de la qual ha sigut 

prèviament repartida a tots els regidors.  

MOCIÓ 

El 26 de setembre de 2014, el Canadà i la Unió Europea (UE) van anunciar la 

conclusió d'un ambiciós acord d'integració econòmica, l'Acord Econòmic i 

Comercial Global (CETA, en anglés). L'acord inclou un mecanisme de solució 

de controvèrsies entre inversors i estats (ISDS, en anglés; ICS, en versió 

renovada) que podria desencadenar un auge de litigis de grans empreses 

contra el Canadà, la UE i estats individuals de la UE, i que podria constituir 

una greu amenaça a les iniciatives dels governs per a protegir la ciutadania i 

el medi ambient.  

El mecanisme ISDS-ICS concedeix, a les grans empreses estrangeres, la 

potestat de demandar directament els països davant tribunals internacionals 

privats, i exigir-los una indemnització per adoptar salvaguardes en matèria de 

salut, medi ambient, finances o altres mesures internes que, en opinió 

d'aquestes empreses, soscaven els seus drets. 

El mecanisme de l’ISDS-ICS pot impedir que els governs actuen per l'interés 

públic, tant directament, quan una gran empresa demanda un estat, com 

indirecta, en desincentivar que s'adopten determinades lleis per por de 

provocar una demanda.  
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A tot el món, les grans companyies transnacionals (ETN) han impugnat lleis 

que protegeixen la salut pública, com ara lleis antitabac, prohibicions sobre 

l'ús de productes tòxics o de l'explotació minera, normes que requereixen que 

es realitzen avaluacions d'impacte ambiental i altres lleis relacionades amb 

residus perillosos, mesures tributàries i polítiques fiscals.  

El CETA incrementaria el risc que, la UE i els seus estats membres, siguen 

demandats per inversors canadencs en els sectors de la mineria i de 

l'extracció de petroli i gas. Els títols d'inversió canadencs a la UE són molt 

significatius en aquests sectors, i algunes companyies mineres canadenques 

ja estan involucrades en una sèrie de projectes polèmics relacionats amb 

recursos naturals a la UE. Els especialistes en mineria ja estan celebrant el 

CETA com un acord “històric”, que tindria “importants repercussions per a la 

mineria”. Les grans empreses de petroli, mineria i gas de tot el món, cada 

vegada recorren més a l'arbitratge d'inversions. 

Això significa, de fet, limitar la capacitat de les administracions públiques de 

qualsevol nivell (estatal, autonòmic o municipal), per a adoptar polítiques en 

les àrees de salut pública, medi ambient o protecció social i laboral, per temor 

de les possibles indemnitzacions a les quals haurien de fer front en ser 

demandats per les empreses transnacionals. 

El sistema judicial d'inversions (ICS, en anglés) és una modificació merament 

cosmètica de l’ISDS, i serveix solament com a lubrificant per a fer més 

acceptables els privilegis que continuarien tenint els inversors estrangers 

davant dels estats, que seguirien sense poder demandar les empreses.  

És preocupant que aquestes reformes no arriben a exigir als inversors 

estrangers, com a qualsevol altre, inclosos els inversors nacionals, que 

acudisquen als tribunals nacionals d'un país abans de recórrer per la via 

internacional.  

La Comissió Europea afirma, en un informe, la seua resolució a l'hora 

d'atorgar un estatus especial a les empreses estrangeres, que els permet 

oposar-se a les lleis de compliment obligat per a la resta i posar els interessos 

econòmics d'una minoria per damunt, fins i tot, de les lleis de major rang en el 

dret internacional: aquelles que protegeixen els drets humans. Açò és 
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especialment inquietant en el cas d'Europa ja que té, possiblement, els 

tribunals més consolidats del món. 

Les filials canadenques de multinacionals, amb seu als Estats Units, també 

podran usar el CETA per a demandar governs europeus. Això és 

especialment preocupant per a la ciutadania europea, ja que l'economia 

canadenca està dominada per grans empreses nord-americanes. Les filials 

d'empreses estrangeres, amb seu a la UE, també tindrien el mateix poder 

d'impugnar les normes adoptades al Canadà. 

Les empreses de la UE, canadenques i nord-americanes, es troben entre les 

principals usuàries de l'arbitratge d'inversions, per la qual cosa existeixen 

motius de sobra per a esperar que utilitzen el CETA amb la finalitat de limitar 

les mesures governamentals al Canadà i a Europa. Els inversors canadencs 

són els cinquens usuaris més freqüents de l'arbitratge d'inversions. 

A més, el CETA inclou la cooperació reguladora obligatòria, coneguda de 

vegades com a convergència reguladora: un procés d'harmonització de 

normes i regulacions entre totes les jurisdiccions sobre béns tan diversos com 

ara canonades, productes químics o aliments. 

El CETA es compromet amb un procés en el qual qualsevol diferència en les 

regulacions entre Europa i el Canadà, ja siguen de drets laborals, de normes 

de protecció mediambiental, de regles sobre seguretat alimentària o de 

legislació fiscal, podria ser considerada un obstacle al comerç i suprimida. 

Ambdues parts acorden compartir informació sobre futures regulacions o 

propostes contemplades, fins i tot abans que arriben als seus parlaments 

elegits democràticament, per evitar així la seua distorsió. Això significa que 

l'altra part podria fer canvis en un punt de la legislació, abans que ho vegen 

els representants públics o els ciutadans del país. 

La cooperació reguladora, com es pretén establir en el CETA, tindria com a 

conseqüència que qualsevol iniciativa reglamentària municipal, com per 

exemple l’elaboració de les ordenances reguladores dels polígons industrials 

que incloguen criteris de sostenibilitat en el marc de les agendes 21 locals, 

podrien qüestionar-se per les empreses transnacionals. A més, les possibles 

remunicipalitzacions de serveis privatitzats per governs anteriors, 

esdevindrien pràcticament impossibles. 
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Però potser el punt més important que ha de preocupar els europeus sobre el 

CETA, és que és una eina perquè les empreses nord-americanes impugnen 

els estàndards i les regulacions europees, mitjançant les seues subsidiàries al 

Canadà. Per a impugnar les lleis europees utilitzant els tribunals d'arbitratge o 

els mecanismes de cooperació reguladora, l'única cosa que hauria de fer 

qualsevol empresa gran nord-americana dels sectors de l'agricultura, l'energia 

o la farmacèutica, és utilitzar les seues subsidiàries al Canadà, país on moltes 

ja estan presents, o, si no ho estan, crear-les. 

Aquest tractat suposaria la mercantilització absoluta de les nostres vides i la 

submissió total de la sobirania dels estats als interessos de les grans 

corporacions.  

El CETA, en perseguir la liberalització total dels serveis públics i l'obertura de 

la prestació d’aquests a les empreses transnacionals, així com a les compres i 

licitacions de béns i serveis de les administracions públiques, posa en perill 

tots els serveis públics i les compres públiques en tots els nivells de poder, i 

compromet la facultat dels representants elegits, per a administrar lliurement 

les seues comunitats locals i promocionar l'activitat industrial, l'ocupació i les 

iniciatives locals.  

Amb el CETA, els governs locals (municipis, províncies i comunitats) estaran 

subjectes a compromisos de proveïment que els impediran afavorir les 

empreses locals i contribuir al desenvolupament econòmic local. Segons una 

anàlisi del Centre Canadenc per a Polítiques Alternatives, això restringirà 

substancialment, en la gran majoria dels governs locals del Canadà i 

d’Europa, l'ús de fons públics com a catalitzador d'altres objectius socials, com 

ara la creació de llocs de treball, el suport als agricultors locals i la solució de 

la crisi mediambiental. 

Si finalment s'implantara el CETA, la lògica imposada per aquest tractat 

portaria al desmantellament dels serveis públics, i a la pèrdua de llibertat dels 

poders locals per a subministrar els serveis necessaris que permeten satisfer 

les necessitats socials de les seues poblacions, i la promoció de polítiques de 

foment de l'activitat industrial i de l'ocupació local.  

Aquesta major liberalització de les relacions comercials entre el Canadà i la 

UE, tal com està concebuda, implicaria una rebaixa dels estàndards europeus 
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i canadencs, és a dir, de les regulacions que protegeixen el consumidor, els 

treballadors i el medi ambient, ja que aquestes regulacions s'enfronten als 

beneficis de les corporacions. D'aquesta manera, es posaria fi al principi de 

precaució vigent a Europa, el qual regula la legislació sobre alimentació i els 

drets dels consumidors europeus. 

La ratificació del CETA contribuiria, en el cas de l'estat espanyol, a l’ofensiva 

planificada del neoliberalisme conservador del govern estatal de 

desmantellament dels municipis, que sota el nom de Llei de racionalització i 

sostenibilitat de l'administració local, pretén tres objectius bàsics: 

- Restringir la democràcia i l'autonomia local. 

- La supressió de competències i serveis públics locals. 

- La privatització total dels serveis municipals. 

Les ciutats i els municipis europeus reconeixem la importància del comerç de 

mercaderies i de serveis per al benestar de la ciutadania. No obstant això, la 

competitivitat i el desenvolupament econòmic no haurien de ser els únics 

criteris per a determinar els acords comercials com el CETA i similars (TTIP, 

TISA). Així mateix, els aspectes ecològics i socials han de tenir-se en compte 

en qualsevol negociació comercial bilateral o multilateral. També és important 

que es realitze una anàlisi comparativa sobre els costos que es generarien en 

aquests àmbits amb l'aplicació del tractat, i dels suposats avantatges que 

reportaria. Aquesta anàlisi no solament ha d'abastar els efectes econòmics 

potencials, sinó també els impactes que el CETA podria tenir en àmbits com 

el social, l'econòmic, el sanitari, el cultural i el mediambiental, tant en la UE 

com al Canadà. 

Els governs regionals de la UE i les corporacions locals i les comunitats 

autònomes del territori espanyol, tenen dret a ser informats sobre la legislació 

que s’acordarà a escala europea que els puga afectar, perquè d'aquesta 

manera puguen expressar les seues opinions. Aquest dret no s'ha facilitat fins 

ara a les diferents regions i corporacions locals europees, pel que fa al 

contingut i les disposicions del CETA.  

El 15 de febrer es va ratificar en el Parlament Europeu el CETA, i com a acord 

mixt seguirà el procés de ratificació passant pels parlaments estatals, federals 

i sub-federals de la UE.  
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El 27 de març, el govern del Partit Popular ha remés el projecte de llei per a 

ratificar el CETA al congrés dels diputats. 

Aquest tractat afectarà no solament els estats membres, sinó que també 

restringirà, si s’aprova, les competències dels ajuntaments.  

En aquest sentit, considerem que les administracions locals han d'involucrar-

se perquè estan obligades a protegir els drets socials, econòmics i 

mediambientals, i a fer front als perills i a les exigències que puguen derivar-

se del CETA, en el cas d'intentar aplicar pràctiques actualment prohibides per 

les lleis europees. 

Les col·lectivitats locals han de participar en un debat públic i democràtic 

sobre el que està veritablement en joc després d'aquest tractat, i la sort que 

correrien les compres i els serveis públics en cas d'implantar-se.  

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, les col·lectivitats locals volen posar 

de manifest que: 

• El comerç i la inversió solament poden contribuir al bé comú i conduir a 

intercanvis econòmics i socialment beneficiosos, si respecten les necessitats 

humanes i no es basen únicament en el benefici dels especuladors financers i 

de les empreses transnacionals. 

• L'eliminació programada i progressiva dels serveis públics, és també 

l'eliminació programada i progressiva de la solidaritat i la democràcia. 

• L'obertura total dels serveis i de les compres públiques a la competència del 

capital privat produeix efectes contraproduents quant a la seua accessibilitat, 

qualitat i cost. 

• Els drets socials són drets inalienables, per la qual cosa no poden dependre 

exclusivament de la lògica del mercat. 

• Només l'existència diversificada de serveis públics socialment útils permet 

assegurar una qualitat de vida digna per a tots i a tot arreu, d’acord amb 

l'exercici real de la democràcia. 

• El control públic ha de preservar-se per garantir l'accés als béns comuns i a 

la creació de nous serveis públics; com també, per a afavorir la indústria i 

l’ocupació locals.  

 

Per tot el que s’ha dit anteriorment proposem els acords següents: 
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Primer. Declarar el municipi de Museros com a municipi oposat al CETA, 

perquè aquest tractat limitarà les competències necessàries dels ajuntaments 

per a la defensa de les condicions de vida dels nostres veïns i veïnes. 

Segon. Demanar, al Govern d'Espanya, que sol·licite el dictamen del Tribunal 

Constitucional sobre la compatibilitat del CETA amb la norma constitucional 

espanyola, prèviament al debat parlamentari. 

Tercer. Sol·licitar, al Govern d'Espanya, la realització d'una anàlisi detallada 

de les repercussions que tindrà el CETA en els diferents sectors de 

l'economia i de la societat espanyola i valenciana, i de les implicacions per a 

les competències de les administracions locals. 

Quart. Sol·licitar, al Govern d'Espanya, que convoque una consulta a la 

ciutadania perquè expresse la seua voluntat democràtica després d'habilitar-

se una campanya informativa prèvia, com s'ha fet altres vegades, tant a 

Espanya com a altres estats membres de la UE, en qüestions transcendents 

(tractat de Maastricht, Constitució Europea...). 

Cinqué. Sol·licitar, a la Generalitat, que publique l'informe del grup de treball 

constituït pel president Ximo Puig, de setembre de 2016, sobre les 

conseqüències que tindria l'aplicació del CETA per als diferents sectors de 

l'economia i de la societat valenciana. 

Sisé. Sol·licitar, al Ministeri d'Administracions Públiques del Govern 

d'Espanya, la derogació immediata amb caràcter retroactiu de la Llei de 

racionalització i sostenibilitat de l'administració local, per a legislar en el seu 

lloc una nova normativa enfocada al desenvolupament de l'economia local. 

Seté. Traslladar aquest acord al Govern d'Espanya, al de la Comunitat 

Valenciana i a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del 

Parlament Europeu, perquè es registre i en quede constància.  

 

Després de les intervencions dels grups polítics, i per tot el que s’ha explicat, 

el Ple de la corporació, amb 3 vots en contra del Grup Popular, 1 vot en contra 

de Ciudadanos, 1 vot a favor de Podem Guanyar Museros, 1 vot a favor 

d'Esquerra Unida, 3 vots a favor de Compromís i 4 vots a favor del PSOE, 

estima la moció. 
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DESPATX EXTRAORDINARI 

L'Equip de Govern presenta, per la via d'urgència, la inclusió de la moció de 

suport a les reclamacions sobre finançament del Consorci Comarcal de 

Serveis Socials de l'Horta Nord en l'ordre del dia. 

L’alcaldessa procedeix a la votació de la urgència de la moció de suport a les 

reclamacions sobre finançament del Consorci Comarcal de Serveis Socials de 

l'Horta Nord. 

El Ple de la corporació aprova la urgència de la moció per unanimitat.  

L’alcaldessa cedeix la paraula a Mario Jordá Vidal, que exposa la següent: 

MOCIÓ 

Els portaveus dels grups municipals signataris, com s’estableix en la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i en l'article 97.3, 

del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 

locals, presenten al Ple de l'Ajuntament la següent moció per a la seua 

aprovació i debat.  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Consorci Comarcal de Serveis Socials de l’Horta Nord suposa, des dels 

seus inicis, un referent d'atenció a la diversitat funcional a la nostra comarca. 

En l'actualitat, el Consorci manté i gestiona un total de cinc centres, situats a 

Alboraia i Massamagrell: dos centres d'atenció primerenca, dos centres 

ocupacionals i un centre de dia, que ofereixen atenció a més de 300 usuaris i 

els seus familiars. 

En els últims anys, la situació econòmica del Consorci ha travessat per 

moments d'inestabilitat reiterats, provocada principalment per dos motius: 

- El retard continuat en el pagament de la subvenció procedent de la 

Conselleria de Polítiques Inclusives, que suposa el 80% del finançament.  
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- La consideració del Consorci, per part de la Conselleria, com una entitat 

local amb capacitat econòmica suficient, cosa que l’ha situat en una situació 

de desigualtat davant d'altres entitats del sector, que disposen d’unes 

condicions i d’un calendari de finançament d’acord amb les seues necessitats.  

 

En aquests moments, el Consorci Comarcal de Serveis Socials de l'Horta 

Nord travessa, de nou, per una situació d'emergència econòmica, perquè no 

ha rebut la quantitat econòmica corresponent al 35% de la subvenció de l'any 

2017 de la Generalitat Valenciana, com marca la resolució rebuda. Això fa 

que es trobe en una situació d'impagament a treballadors, usuaris i 

proveïdors, que afecta el funcionament diari dels centres i la qualitat de la 

prestació dels serveis.  

 

Des dels ajuntaments que formen part del Consorci Comarcal de Serveis 

Socials de l’Horta Nord, com a cofundadors i impulsors del projecte, 

manifestem la nostra preocupació per la complicada situació que travessa el 

Consorci en els últims anys, i volem fer constar el nostre compromís i la 

nostra voluntat de fer front a les nostres responsabilitats al Consorci. Volem 

fer-ho així per a preservar els serveis que es presten precisament a un dels 

sectors més febles de la societat, i que necessita protecció especial i ajuda de 

totes les administracions públiques. 

 

Per tot el que s’ha exposat se sol·licita: 

Primer. Ratificar la necessitat prioritària de mantenir els serveis prestats pel 

Consorci Comarcal de Serveis Socials, cap al col·lectiu de persones amb 

diversitat funcional a la nostra comarca. 

Segon. Instar la Conselleria de Polítiques Inclusives a fer front al pagament de 

la subvenció al Consorci Comarcal de Serveis Socials de l’Horta Nord. 

Tercer. Instar la Conselleria de Polítiques Inclusives i la Generalitat 

Valenciana, a estudiar i garantir un sistema de pagament adequat a les 

necessitats del Consorci. 

Quart. Mantenir el compromís d'aquest ajuntament a prioritzar el pagament al 

Consorci, atenent la proposta del Consell General del Consorci. 
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Cinqué. Traslladar aquest acord al Consorci Comarcal de Serveis Socials de 

l'Horta Nord, a la Conselleria de Polítiques Inclusives, a la Generalitat 

Valenciana i als portaveus dels grups parlamentaris de les Corts Valencianes. 

 

Abans de procedir a la votació, se cedeix la paraula als grups polítics. Javier 

Marí Ventura, com a portaveu de Ciudadanos, exposa la pretensió d'adhesió 

del partit a la moció. 

 El Ple de la corporació estima la moció per unanimitat, amb l'adhesió de 

Ciudadanos. 

 

8. DACIÓ DE COMPTES 

• L’alcaldessa sol·licita, al Grup Popular i a Ciudadanos, que s'adherisquen a 

la corporació per a expressar el condol per la pèrdua de Julio Martínez, 

alcalde de Vinalesa, i traslladar-lo a la seua família i veïns, ja que ha sigut una 

pèrdua d'un gran alcalde, però sobretot d'una gran persona. 

• L'interventor explica la liquidació del pressupost de 2016. Comenta que 

l'aprovació de pressupostos de 2016 s'ha aprovat per decret d’alcaldia, però 

és obligatori explicar-la al Ple, la qual cosa no es va poder realitzar en 

l’anterior. Hi ha dues magnituds principals, la primera, el resultat pressupostari 

ajustat, que mesura si l'execució pressupostària de l'any passat va ser 

deficitària o va tenir superàvit i, en aquest cas, el resultat va ser positiu. L'altra 

magnitud és el romanent de tresoreria per a despeses generals. 

• L’alcaldessa parla del nou membre que ha nomenat el Grup Popular en la 

Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes, Jesús Piquer. 

• S’expliquen les subvencions que han arribat a l'Ajuntament: la del Fons de 

Cooperació Municipal, d’un import de 181.442 € i la de l'antic PPOS, que ara 

es diu Pla SOM (Serveis i Obres Municipals), d’un import de 144.017,55 €. 

• Ahir es van publicar les borses de la piscina i de conserges, es treballa en 

l'adequació dels llocs de treball i de les persones seleccionades per a aquests 

llocs, que seran fixes per als pròxims anys. Si alguna persona l'any que ve 

rebutja el lloc, es continuarà amb la llista de la borsa. 

• La Dipu Et Beca ofereix la possibilitat de becar 10 persones durant un mes o 

5 persones durant dos mesos. Enguany s'ha decidit que s’elegiran 10 becaris 



AJUNTAMENT DE MUSEROS 

44 
 

durant el mes de juliol que tindran estudis relacionats amb l'escola d'estiu. El 

fet de dedicar tots els becats a l'escola d'estiu es deu al fet que l'any passat va 

haver-hi problemes, ja que els becats han de tenir un tutor assignat, el qual no 

podrà anar-se’n de vacances durant l'estada del becat. Per aquest motiu, i 

perquè no hi haja contratemps, s'ha decidit que siguen els 10 per a l'escola 

d'estiu. 

• Ha arribat la subvenció del SEPE per a la contractació de 10 treballadors no 

especialitzats per a la realització de l'obra de conservació i millora de les vies 

rurals, d’un import de 28.220 €. Atés que enguany no es disposa de 20 

persones per a la realització d'aquesta obra (10 per al mes de juliol i 10 per al 

mes d'agost), s'ha decidit que siguen solament 10 persones les contractades, 

per un període de dos mesos. 

• Es comunica que ha acabat el procés de regulació de la plaça d'auxiliar 

administratiu. Ja s'ha presentat la documentació i en els pròxims dies se 

signarà el decret perquè la persona s'incorpore el dia 1 de juny. La candidata 

seleccionada ha sigut Verónica González i ocuparà la plaça fins que es traga 

a concurs. 

• Víctor Xercavins explica que enguany, a l'escola d'estiu, s'ha decidit oferir el 

servei de menjador. L'any passat es va realitzar una enquesta de satisfacció 

en la qual es va preguntar també si els usuaris estarien interessats en el fet 

que s'oferira aquest servei i allargar l'escola de 14.00 h a 15.00 h. Després de 

les respostes, s'ha vist que hi ha possibilitat que es demane el servei, i per 

tant, es portarà a terme el tràmit per a la seua contractació. 

• Juan José Carrión Rubio, regidor d'Esports, fa una menció a dos alumnes 

que el dia 8 d'abril van guanyar el campionat d'Espanya en la seua modalitat, i 

van aconseguir la medalla d'or. Així mateix, la setmana passada, els membres 

de l'escola d'arts marcials també van participar en un campionat i van portar 

una medalla d'or, dues de plata i dues de bronze. Aquest cap de setmana, els 

dos alumnes que van guanyar el campionat d'Espanya esmentats 

anteriorment, tornen a participar en un campionat a Madrid i esperem que 

porten a Museros alguns èxits. 

• Mario Jordá explica que en els pròxims mesos s'instal·laran els panells 

informatius pertanyents al PPOS de l'any passat. S'instal·laran en zones 
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protegides però visibles, un davant de l'Ajuntament, un altre a la placeta que 

fa la Casa de la Cultura, un altre al parc del Príncep d'Espanya i l'últim a la 

zona de la Venda, a l’avinguda de Barcelona. La idea d'aquests panells és 

informar sobre tot el que s’anuncia al BIM i, a més, posar-los a la disposició 

de les associacions del poble que vulguen informar de qualsevol cosa. 

• Es feliciten els participants de la Setmana de la Joventut per l’èxit 

d’organització de les activitats que s'han deixat al seu càrrec, la qual cosa 

deixa en evidència diverses coses. La primera és que els joves de Museros 

volen que se'ls tinga en compte a l'hora de realitzar activitats, i l'altra, és que 

volen i necessiten un lloc al municipi, perquè el Punt d’Informació Juvenil, 

segons paraules d'ells “està ple de xiquets i les seues mares”. Estem 

treballant ja en joventut perquè aquest punt siga el lloc dels joves. 

• Començarà un procés de consulta per a la futura realització d'un pla de 

mobilitat sostenible. Al BIM, eixiran les dates de les reunions i els tallers per a 

portar-lo a terme, amb la finalitat de fer de Museros un poble més sostenible. 

Alguns dels tallers seran per a escolars, uns altres per a associacions de 

diversos tipus, per a joves i per a entitats cíviques. A més, la Regidoria té 

intenció de reunir-se amb el Grup Popular i Ciudadanos per a recollir les idees 

que puguen aportar a aquest pla de mobilitat. 

• Es parla de l'inici de les obres del poliesportiu, corresponents al finançament 

del PPOS de 2016. Des de l'Ajuntament, se sap que les obres generen 

molèsties, però es prega paciència, i es diu que a final de juny s'hauran 

acabat.  

• Ja s'està redactant la proposta del pla estructural, i és intenció d'aquest 

Equip de Govern que abans de l'estiu es porte la proposta al Ple i que es 

convoque amb antelació suficient per a la recepció de la documentació. 

• Museros està immers en dos processos de sol·licitud de fons europeus. Un 

és el projecte que es porta a terme amb altres sis pobles, el qual s'ha 

presentat ja i consisteix en l'adequació del sistema de drenatge d'aigües 

pluvials, que és una forma d'arreplegar l'aigua de la pluja i evitar inundacions. 

L’altre projecte és el que es realitza conjuntament amb l'Ajuntament de 

Massamagrell i l’Ajuntament de Rafelbunyol, amb el programa d'estratègies 

de desenvolupament urbà i integrat (DUSI). 
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• S’explica que dilluns a les 19.00 h hi ha dos tallers participatius per a les 

associacions, s’ha telefonat i se les ha convocat perquè tinguen presència en 

els tallers, amb la finalitat d'obtenir feedback per desenvolupar una estratègia. 

 

9. DECRETS D'ALCALDIA 

S’explica la relació de decrets des de l'última sessió plenària ordinària, de 30 

de març de 2017, des del número 262 al 414 de 2017, tots dos inclusivament. 

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

per assabentats i conformes.  

El Grup Popular es dóna per assabentat.  

Ciudadanos es dóna per assabentat i no conforme. 

 

10. PRECS I PREGUNTES 

L’alcaldessa obri el torn de precs i preguntes:  

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

1. En aquest ple ordinari hem sabut per primera vegada que es treballa en el 

pla general. Sé que els terminis, els imports, i tot això, tenen un període de 

difusió gratuïta. La pregunta és, es vol que el pla general s'aprove per 

unanimitat, com es va fer amb l'anterior? O simplement, ens reunireu per a 

informar-nos que està fet, ens semble bé o no? El pla general anterior es va 

aprovar per unanimitat després de realitzar moltes reunions i, actualment, me 

n’acabe d'assabentar jo, i crec que més companys, per primera vegada. Jo ho 

sabia per la premsa i per la difusió gratuïta. Nosaltres pensem que s'ha de fer 

una reunió des del principi del pla general, en la qual tots els partits negocien 

per a intentar arribar a un consens, però si vosaltres ja teniu el treball 

mitjançant l'oficina tècnica, nosaltres estem de sobres, i per tant, m'agradaria 

saber si es comptarà amb nosaltres. 

Vicente Pérez: s'ha informat en aquesta sessió plenària perquè el que fa 

l'oficina tècnica és una proposta, no realitza el pla general. A l'Ajuntament li 

costa 48.000 € perquè la Diputació ens ho ha assignat. Des del moment que 

comentes que s'aprova per unanimitat, en l'actualitat ha canviat la normativa i 

ara hi ha unes fases i la primera és aprovar el pla estructural. En l'anterior 

legislatura, hi havia una comissió de seguiment del pla general, que 
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actualment segueix viva, a la qual es presentaran les propostes i es dedicarà 

el temps que faça falta per a arribar a diferents acords. No s'ha dit que la 

nostra proposta siga aqueixa. S'han anunciat en un diari gratuït els convenis 

amb la Diputació, però en cap moment s'ha dit quina és l'empresa que el porta 

a terme perquè fa un mes que l’hem començat.  

José María Aznar: s'ha anunciat l'import a la Diputació de 150.000 € i 

després el de l'oficina tècnica. Un pla general no es fa en un dia ni en dos, 

perquè tenim experiència, i després de 9 anys, ens el tombaran. Però el que 

dic és que és convenient realitzar diverses reunions amb Urbanisme perquè 

és un tema important. Si seguim les indicacions de la Conselleria, del pla que 

teníem en projecte a l'actualitat, se’n podrà utilitzar la meitat de la meitat. 

Vicente Pérez: evidentment els tècnics formen part de cada revisió de la 

proposta que s'ha realitzat, d'acord amb la llei. Hi ha una llei de relació del 

territori que marca els paràmetres generals de la relació, i després hi ha una 

llei d'àmbit superior que és la Llei de protecció de l'horta, i s'han de seguir, ja 

que en l'anterior proposta no estava vigent i, per tant, hi havia més 

permissibilitat a l'hora de fer plantejaments de creixement expansiu. He de 

recordar-te que la Conselleria, que era del vostre partit, no va acceptar la 

proposta. 

José María Aznar: jo no he plantejat tantes coses en la pregunta. El 

document de referència és el plantejament de tot, i l'empresa d'arquitectura 

ens va prendre el pèl, ja que ens assabentem de la suspensió de pagaments 

perquè es va publicar en el ple, ells no ens ho van dir.  

Vicente Pérez: jo he esmentat, en la dació de comptes, el que s'ha realitzat 

des de l'últim ple ordinari. En cap moment he dit que no comptarem amb 

vosaltres. El pla estructural està en fase de redacció i, quan arribe el moment, 

es tornarà a convocar la comissió de seguiment del pla general amb 

presència de tots els grups polítics i, a més, com marca la legislació, hi haurà 

fases d'exposició pública i nosaltres anirem més lluny, ja que farem processos 

participatius per a explicar què és una ordenació del territori de Museros. Això 

ho hem parlat ja el company de participació i jo. No entrarem en polèmica, 

quan arribe el moment es convocaran les comissions.  
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2. La subvenció del PPOS que ha esmentat l'alcaldessa és de 144.000 €. 

Quines assignacions es té previst fer amb aqueixos 144.000 € de subvenció 

del PPOS 2017? 

Vicente Pérez: aquest Equip de Govern el que fa, igual que s’ha fet amb el de 

2015 i 2016, és que cada regidor faça una proposta i les unifiquem, les 

quantifiquem i veiem si se sobrepassa del que s’havia establit, i després 

veiem quines propostes es realitzaran. Et comente això perquè encara no ho 

sabem cert. 

 

3. S'ha parlat de projectes europeus com els fons FEDER o el projecte DUSI, 

als quals s’ha sol·licitat subvenció i ahir vam llegir al diari que la Comissió 

Europea ha desestimat totes les sol·licituds de l'Horta Nord.  

Vicente Pérez: la convocatòria que s'ha publicat ara ha sigut la segona. Les 

convocatòries al FEDER són periòdiques, nosaltres encara no hem presentat 

el projecte, per tant entrarem en la tercera convocatòria.  

José María Aznar: per tant seria convenient desconvocar la reunió que es 

realitzarà dilluns amb les associacions, ja que cap la possibilitat que no es 

realitze el projecte. 

Vicente Pérez: en el que és el procés per arribar a la definició de l'estratègia 

a seguir es necessita informació. Per a això, hi ha uns tallers participatius per 

a realitzar les aportacions corresponents. El projecte encara no està presentat 

ni finalitzat, i no es pot desconvocar perquè és part del procés. 

Mario Jordá: hi ha tres tandes, la primera, que ja s'ha resolt; la segona, que 

es va resoldre ahir o despús-ahir, i la tercera, que és a la qual ens hem 

presentat nosaltres. Sabem que s'han desestimat els projectes per falta de 

puntuació, i per tant, s'ha encarregat a l'empresa que el porta a terme que 

estudie bé per què hi ha falta de puntuació. Una de les faltes que hem 

detectat ha sigut el procés participatiu, ja que sabem que quan la Unió 

Europea desestima projectes és per falta de processos participatius seriosos. 

Davant d’això, des de l'Ajuntament, hem participat en el procés, però el que 

hem fet és realitzar un procés participatiu en el qual nosaltres mateixos 

preguntarem a les associacions i als veïns de Museros, perquè coneixem la 

nostra gent i ho farem amb més qualitat i afecte. Aqueix és el camí que estem 
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portant els regidors d'Urbanisme i Participació, a poc a poc, i dins del termini, 

perquè pel juny ha d'estar el projecte. Estudiem bé per què no s'ha concedit i 

com podem fer-lo millor. Una altra de les raons d'haver-lo deixat per a la 

tercera convocatòria és perquè hi ha més diners. Els diners es reparteixen 

entre totes les comunitats autònomes, i com ací, a la Comunitat Valenciana, hi 

ha només 35.000.000 €, pot ser que en la tercera tanda hi haja més 

possibilitat d'adjudicar aquesta subvenció. 

 

4. Al poble de Museros, igual que a la resta de pobles, es col·loquen plaques 

al carrer quan hi ha qualsevol acte. S'observa que les plaques es col·loquen 

molt ràpid i es retiren molt tard, a què es deu això? 

Alcaldessa: les plaques es col·loquen prompte perquè, com bé sap, 

actualment tenim un agent de policia que substitueix el cap i, com que el xic 

acaba de començar, per previsió de temps es col·loquen anticipadament les 

plaques perquè tothom siga coneixedor de l'acte. No es retiren abans perquè 

tenen bastant treball i, en ocasions, no els dóna temps a retirar-les abans. El 

cap actual ja sap que ha de donar l'ordre perquè es retiren. 

 

5. Vicente Pérez, regidor d'Urbanisme, ha explicat que les obres de la façana 

del poliesportiu i de la pista de bàsquet són finançades pel PPOS 2016. En 

què consistiran les obres de la façana i de la pista de bàsquet? Perquè a la 

gent de vegades li costa entendre el perquè de les obres que es realitzen, ja 

que causen molèsties.  

Francesc Alcaina: el PPOS es divideix en dues propostes, una de la 

Regidoria de Mobilitat, i una altra, de la d'Esports.  

Vicente Pérez: el que es farà és una reforma de la pista de bàsquet perquè 

estiga en bones condicions, una pista reglamentària, i la il·luminació i el 

paviment adequats. Quant a l'accessibilitat, Francesc Alcaina us explicarà en 

què consisteix.  

Francesc Alcaina: la idea principal de l'actuació és que la vorera ampla que 

dóna accés a bicicletes i persones a peu des del carrer de Sant Roc fins al 

camp de futbol, tinga una continuació i empalme amb la del cementeri, perquè 

actualment la vorera que hi ha al camp de futbol està en males condicions i és 
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estreta. Pensem que un replantejament en el qual es tinga en compte una 

vorera que comunique una punta amb l'altra, i deixe uns aparcaments 

determinats necessaris per a autobusos, etc., optimitzarà la zona 

d'aparcament. A més, habilitar un altre pàrquing a la parcel·la que es troba al 

costat del camp de futbol, afavorirà la mobilitat d'aquesta zona. 

 

6. Sembla ser que s'ha llogat la parcel·la del costat del camp de futbol per a 

habilitar l'aparcament. Quin cost tindrà això? Perquè la parcel·la és profunda i 

s'haurà d'omplir amb el material corresponent i condicionar-la costarà diners. I 

quin lloguer es pagarà al propietari del camp?  

Vicente Pérez: pel que fa al cost de condicionar la parcel·la, entra dins del 

projecte del PPOS i, per tant, és a cost zero. Quan es va redactar el projecte 

es va incloure això, i formava part de les millores. Pel que fa al tema del 

lloguer, la secretària explicarà el procediment que s'ha portat a terme.  

Araceli Martín: ara mateix estem fent l'expedient. 

José María Aznar: el que vull saber és el cost. Supose que aqueixa parcel·la 

pertanyerà a algú de Museros, i haurà posat un preu de lloguer a l'any, 

mensual o trimestral. També vull saber si es lloga per a un any o per a quants. 

Francesc Alcaina: no ho he dit en la dació de comptes, però ja tenim també 

llogada la parcel·la per als horts socials, per a demanar a la Diputació la 

subvenció corresponent, que no es va poder rebre en el seu moment. El cost 

d'aquesta parcel·la que es dedicarà als horts socials l'hem estimat en 300 € 

per fanecada. És un cost que podria fomentar el lloguer, de fet hi ha hagut 

moltes ofertes de propietaris que volien llogar les seues parcel·les. Quan es 

va plantejar el tema de la parcel·la del camp de futbol, vam pensar que pagar 

un altre import per aqueixa parcel·la podria donar lloc a comparacions, per 

tant es va decidir que el preu fóra el mateix. Així doncs, el preu que paguem 

de lloguer és de 300 € per fanecada.  

José María Aznar: per la meua banda solament volia saber el preu, no tot el 

procediment administratiu i jurídic.  

Francesc Alcaina: ho hem explicat perquè comporta un cost de lloguer, però 

també un cost administratiu. 
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7. Seguint en la mateixa línia, la meua pregunta va sobre el condicionament 

de solars privats urbans. Al carrer de Massamagrell, se n’han condicionat tres. 

Quants diners ha costat el condicionament?  

Vicente Pérez: el condicionament ha costat 7.800 €.  

José María Aznar: i els propietaris, quin lloguer o bonificació reben?  

Vicente Pérez: en aquest cas són tres propietaris i, com no es pot realitzar 

una compensació d'IBI ni cap tipus de bonificació, el que s'ha fet és un 

contracte de lloguer. En un parell de mesos començarà un procés de 

contractació per a més temps, i el que es paga és l'import de l'IBI. Això els 

suposa, als propietaris, donar-se d'alta de l’IAE per a arrendar la parcel·la. Es 

calcula la repercussió fiscal, que és un 20%. 

José María Aznar: la diferència és que el solar del camp de futbol és rústic i 

aquests solars dels quals parlem són urbans. 

Francesc Alcaina: també es diferencien pel valor cadastral. Evidentment, si 

seguim la mateixa mecànica de lloguer, en el cas rústic faríem un contracte de 

lloguer per 9 €, la qual cosa no és possible. Si llogues una parcel·la rústica i et 

bases en el que paga de contribució, no podràs llogar-la perquè el propietari 

no voldrà. Volíem pagar un import digne perquè al propietari li isquera rendible 

llogar-la. 

8. Què ocorre amb el parc Oval, el del carrer de la Senda Germana? Hi ha 

moltes reclamacions i queixes sobre això. S'han presentat uns dibuixos en 

realitat virtual, però quan comencen les obres?  

Francesc Alcaina: tenim tot un projecte que es vol fer a poc a poc. Hem 

plantat el grup de xiprers i prompte arribaran altres plantes. Hi ha altres 

elements que es faran. Aquest projecte no es fa mitjançant la contractació, 

sinó amb la brigada, que actualment va saturada de treball. En fer-se amb 

recursos propis s'allarga. Fa poc, s'ha acabat l'obra del pipican i ara farem 

això, que s'acabarà després d'uns mesos. La brigada té altres treballs més 

prioritaris que van sorgint. 

 

9. Aprofite per a felicitar-vos per la ràpida actuació al pipican amb el tema de 

la plaga, que s'ha solucionat en dos o tres dies.  
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Francesc Alcaina: sí, aprofite per a comentar que aquesta plaga prové dels 

excrements que deixen els amos dels gossos, no és una plaga que provinga 

del medi ambient ni del jardí. A més d'això, vull comentar també que hi 

col·locarem cartells que establisquen les normes d'ús del pipican més 

visiblement, a veure si aconseguim que s'utilitze millor. 

 

10. Què passa amb la neteja del cementeri parroquial? Hi ha un conveni entre 

l'Ajuntament i el cementeri.  

Alcaldessa: pel mateix motiu que ha comentat Francesc que va lent el tema 

del parc Oval, la brigada està composta per un nombre escàs de personal, 

que tenen molt de treball i moltes funcions, i se suposa que almenys un 

divendres al mes hi han d'anar, però com han sorgit coses més prioritàries no 

han pogut acudir-hi. 

José María Aznar: seria convenient que un parell de persones de la brigada 

es dedicaren a això, perquè encara hi ha unes quantes abelles.  

Alcaldessa: també és important destacar que les abelles estan allí perquè els 

nínxols estan destapats. Ja vaig parlar amb la persona corresponent perquè 

dins del conveni no s’estableix que l'Ajuntament haja de tapar els nínxols que 

l'església té desatesos, això ha de solucionar-ho l'església. Els nínxols els 

cobra l'església i no l'Ajuntament.  

José María Aznar: de tota manera, encara que el cementeri siga parroquial, 

les persones encarregades de netejar-lo han de fer-ho. Crec que per respecte 

als éssers coneguts que hi ha allí, s'hauria de netejar. 

Alcaldessa: d’acord, ara li passaré la nota a José María Bolea perquè demà, 

o dilluns com a tard, hi vagen. 

 

11. Al costat del cementeri, hi ha una pinada que és propietat de l'Ajuntament, 

no és parroquial, i fa uns quants anys estava preciosa, però entre la 

processionària i altres coses, al final al centre de la pinada s'han mort 60 o 70 

pins. Per què no es reposen?  

Francesc Alcaina: quant als pins, nosaltres fa dos anys que estem en l'equip 

de govern, i els pins es van morir fa més de dos anys. Tots tenim 

responsabilitat de com es cuiden. En aquests moments, es porta a terme tot el 
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tema de les cures fitosanitàries. En el cas de la pinada, estic d'acord amb el 

fet que cal portar a terme una actuació, però el que no puc assegurar és que 

siguen pins l’arbre més convenient per a plantar allí. Es farà un estudi sobre 

això. El tros que hi ha a la part de la sèquia major, que ara s’utilitza per a 

solucionar altres temes, i la parcel·la rústica que hi ha en entrar pel pont, els 

de la part dreta, es destinaran a alguns projectes que tenim voluntat de 

realitzar. 

 

12. Tots els anys per aquestes dates ixen plagues de panderoles. Nosaltres 

teníem un conveni amb la Diputació per a desinfectar i tractar les panderoles, 

rates i altres coses. Es complirà aquest pla de tractament trimestral?  

Francesc Alcaina: sí, continuem amb el pla, perquè a més de ser un bon pla, 

l'empresa actua ràpidament. L'única cosa és que, de tant en tant, hi ha 

pujades de panderoles a certs punts, i quan hem parlat amb ells sobre aquest 

tema, hi ha diverses qüestions. La primera és que no es pot tirar qualsevol 

producte ja que es poden, fins i tot, fer més fortes i no fer efecte. Els tècnics 

són els que han de decidir on fer l'actuació. També hi ha certs malentesos 

sobre aquest tema, perquè nosaltres som responsables de les que hi ha al 

clavegueram públic, però a les cases és responsabilitat dels propietaris o 

inquilins. L'empresa que teníem en el seu moment ho va fer, funciona bé i 

actua de manera correcta. 

Alcaldessa: pel que fa a aquest tema de les panderoles, al BIM d'aquest mes 

hem posat un anunci que comunica que s'ha començat amb el tractament i 

que, a causa de la calor, l'escassetat de pluja i la brutícia del clavegueram, tot 

veí que veja que al seu carrer hi ha més panderoles que de normal, que ho 

comunique a l'Ajuntament, perquè l'any passat ho féiem puntualment. Quan 

ens avisaven d'algun carrer que tenia panderoles, l'endemà, o als dos dies, 

anaven a realitzar el tractament.  

Francesc Alcaina: el que sí que es demana és que es comuniquen amb 

l'Ajuntament pels canals adequats, i no ho comenten només per les xarxes 

socials. 

 

13. Hi ha moltes queixes sobre la poda dels arbres, s'ha fet tard i malament.  
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Francesc Alcaina: que s'ha fet tard i malament és una opinió seua. Nosaltres 

tenim l'obligació d'aplicar criteris tècnics i ser aconsellats per les persones que 

coneixen el tema, i cada arbre té una forma i una època de podar-se. 

Nosaltres hem seguit el mateix procediment sobre el tema de la poda que 

vam fer l'any passat, ja que no va haver-hi cap comentari. No obstant això, 

enguany sí que hi ha hagut comentaris, però si les persones que els han fet 

tenen una base científica o tècnica no ho sé, perquè no hi ha hagut registres 

pels canals adequats. Estem tranquils perquè tenim persones que entenen el 

que fan, tenen la titulació i els criteris adequats, i es fa de manera correcta. 

Són qüestions tècniques en les quals jo no entre, jo solament em remet a 

aquestes persones.  

José María Aznar: bé, atés que ací ningú és expert en poda, entenc que es 

té un assessor extern al qual es destinen 6.000 € i 42.000 € en la partida de 

parcs i jardins, i voldríem veure un poc de millora. 

Francesc Alcaina: primer, tenim un assessor per a aquest tema, el cost del 

qual no arriba a 6.000 €, són 4.800 €. Aquest assessor realitza unes visites 

cada 15 dies aproximadament d'un parell d'hores de durada, i d'alguna 

manera dóna orientació sobre el tema de jardins, podes, i les necessitats que 

es tenen. Ho fa perquè no hi ha ningú que puga fer-ho amb un criteri adequat. 

La jardineria no és una qüestió tan fàcil, es necessita capacitació. Creiem 

important que hi haja una persona que ens puga orientar tècnicament i 

científica. Després, també tenim el problema, igual que amb els altres 

assumptes, que tenim pocs recursos humans i tècnics. El volum de treball que 

hi ha no està ajustat per a la força de treball que hi ha. Quan es va augmentar 

la partida es va pensar que era necessari que la poda i el manteniment de 

parcs i jardins s'externalitzaren, i no fóra competència de la brigada. No tenim 

cap oficial jardiner, per tant, dins del que es pot fer en el manteniment de 

jardins, crec que la poda no entra, per tant s'ha tret fora. Aquest procés es 

porta a terme, però els procediments administratius són lents, i requeria d'uns 

passos concrets, ja que s'ha hagut de fer un catàleg dels recursos naturals 

que té Museros i en quines condicions estan. Quan es vol oferir una 

contractació a una empresa, has d'oferir-los aquestes dades perquè l'empresa 

et faça una oferta econòmica. Una altra cosa és el plec tècnic, on 
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s'especificarà la quantitat de podes anuals i la manera de fer-les. Hi ha una 

sèrie de qüestions que cal fer-se abans de començar la poda. També sabem 

que fins a febrer no es van aprovar els pressupostos, per tant no es podia 

començar cap contractació fins a aqueixa data. Totes aquestes qüestions han 

fet que tot el procés s’alentira. Actualment treballem en el plec tècnic. 

Esperem que en els pròxims mesos tinguem els documents preparats i 

comencem amb la contractació. Em donaràs la raó en el fet que saps que hi 

ha coses que no són d'avui per a demà, que porten un procés llarg.  

José María Aznar: sí, a més de donar-te la raó, no t'he demanat tantes 

explicacions. 

 

14. S'ha parlat abans que s'han convocat les places per als socorristes i per 

als monitors de la piscina, i que la piscina s'obri el 10 de juny. La pregunta és, 

el preu es deixarà com l'any passat?  

Alcaldessa: sí, el preu es deixarà com l'any passat; per tant, de cara a l'any 

que ve, caldrà revisar aquesta ordenança i modificar-la. Les bases que s'han 

tret han sigut de socorristes i conserges; de monitors, no. 

 

15. És intenció de l'Equip de Govern fer el dia de la tercera edat al carrer pel 

mes de juny, juliol o agost?  

Laura Asensio: sí, és veritat que s'ha pensat fer en aquestes dates perquè 

pensem que novembre és una data descontextualitzada, i perquè com se sap, 

a final de juliol es porta a terme la setmana de l'homenatge als majors. Per 

tant, hem pensat que era bon moment col·locar-lo durant aqueixa setmana. 

Però el que vam pensar també abans de fer-ho definitiu va ser fer un procés 

participatiu, s'ha preguntat a les persones majors de l'any per a veure què 

volen. No tenim un local suficientment gran per a fer-ho dins, i just avui m'han 

passat els resultats del procés participatiu. Aquesta nit els revisaré i a partir 

d'això decidirem. 

José María Aznar: per tant, em confirmes que la intenció és fer el dinar o 

sopar entre els mesos de juliol i d’agost, al carrer. 

Laura Asensio: no necessàriament, la idea és aquesta. Però si es fera, no 

seria un dinar perquè no exposarem les persones majors al sol en aqueixes 
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dates, seria un sopar i a més entraria en les festes populars, perquè abans es 

feia així. 

José María Aznar: com a conclusió vull dir que el Grup Popular pensa que la 

festa dels nostres majors cal fer-la en un local condicionat per a això, no al 

carrer. Així s'ha fet durant quatre o cinc anys. 

Laura Asensio: fer el sopar al carrer no significa que estiguen en males 

condicions. 

José María Aznar: es pot fer al carrer amb càtering, però la gent preferiria un 

local. 

Laura Asensio: quan llija els resultats del procés participatiu et diré el que 

pensa la gent.  

Mario Jordá: sembla un poc pretensiós dir el que pensa la gent. Igual que per 

a la setmana de la joventut es va preguntar als joves què volien, per a 

l'homenatge als majors se'ls haurà de preguntar quin sopar o dinar volen fer i 

fer-los cas. La idea de la Regidora de Benestar Social ha sigut la de dignificar 

la festa dels majors; per tant, s'ha preguntat com es pot fer, i el millor és 

preguntar-los a ells. Avui a les 16.00 h o 17.00 h hem rebut l'informe. Hi ha 

gent que prefereix en un local tancat i altra en un lloc obert, però en el que 

tots coincideixen és que volen fer-lo a Museros, i per tant, se'ls tindrà en 

compte. 

 

Pren la paraula el portaveu del PP, Manuel Moreno:  

1. Vaig anar l'altre dia al mercat dels diumenges a la zona d'Alexandre VI, i 

vaig veure que hi ha un arbre que ha caigut, què es pensa fer amb aquest 

arbre?  

Francesc Alcaina: bé, en aquest moment, no estic assabentat de l'arbre que 

hi ha caigut. Però com bé saps, s'ha actuat sobre multitud d'arbres caiguts i 

morts i s'han llevat. Aquestes actuacions se segueixen i, si se'ns informa, en 

breus farem l'actuació que corresponga. 

 

2. Quantes persones s'han quedat sense poder sol·licitar l’abonament del 

metro en pujar els requisits a un 65% de minusvalidesa?  
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Laura Asensio: enguany hauran sigut 50 o 60 persones aproximadament. 

També vull aclarir a José María, després del que va comentar per Facebook, 

que en cap moment he dit que siga un tema menor. Jo vaig dir com és el 

canvi que es va fer, però no és un canvi que haja realitzat l'Ajuntament, ve de 

Ferrocarrils i de la Generalitat. Nosaltres podem decidir si acollir-nos al 

conveni o no.  

Manuel Moreno: per tant, al voltant de 60 persones han patit els canvis de la 

Conselleria. Amb nosaltres la targeta era gratis. 

 

3. Sobre el tema de la Xarxa Jove, sabeu que s'ha demanat la dimissió al 

president del consorci. Sembla ser que és perquè aquesta persona ha copiat 

una idea d'una associació. No sé si ara, pel que fa a la campanya de Xarxa 

Jove, pararà o què passarà.  

David Moreno: la veritat és que desconec aquest tema. L'única cosa que sé 

és que l'associació l’ha demandat per un tema de Mislata, no de la Xarxa 

Jove. La Xarxa Jove és un consorci que ha fet l'IVAJ amb el regidor de 

Joventut i amb tots els pobles de l'Horta Nord. Xarxajoves.net és el consorci 

del qual parla la notícia. 

 

4. Com està la situació de les bases per a adjudicar les calderes del Nou 

d'Octubre?  

Alcaldessa: encara no s'ha iniciat res. Estem a maig, queda molt de temps 

per a octubre i treballem en altres coses més prioritàries.  

 

Manuel Moreno: estem a maig, però la pregunta la faig perquè el pròxim ple 

és pel juliol i hauria d'estar. 

 

Alcaldessa: pel juliol encara queden tres mesos per a octubre, estarà a 

temps, no et preocupes. 

 

Pren la paraula el portaveu de Ciudadanos, Javier Marí:  

1. Abans de les preguntes, m'agradaria realitzar un prec. Vull demanar a 

l'Equip de Govern, o a qui corresponga, que almenys el dia que tinguem ple el 
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wifi funcione correctament, perquè si sorgeix algun tema d'última hora, les 

persones que portem mitjans electrònics no podem consultar-lo i seria 

convenient que arribara el wifi. 

2. Pel que fa a les bases del tema dels socorristes, quan van eixir l'any passat 

vaig fer una puntualització perquè estava més premiat tindre el títol 

universitari complementat amb el grau superior de valencià, que tindre el títol 

de socorrista. Acabe de veure, ara mateix, que el títol de socorrista no es 

demana en les bases. A l'hora de puntuar el barem, em crida l'atenció que la 

persona que haja estat treballant per a l'administració pública es valore amb 

0.10 punts per mes i, d'altra banda, es valore amb 0.05 punts que la persona 

haja estat treballant per al sector privat. És a dir, es valora de manera diferent 

una persona que haja treballat com a socorrista en una piscina municipal al fet 

que haja treballat en una privada? I si és així, per què? Si la qualificació és la 

mateixa. Posem-nos un supòsit que una persona haja treballat en el sector 

públic, necessitaria 20 mesos per a obtenir 2 punts, aqueixos dos punts 

equivalen el mateix al fet que tinga el grau superior de valencià. Tindre el títol 

superior de valencià i tindre 20 mesos d'experiència com a socorrista es 

valora igual. Crec que la puntualització que es va fer l'any passat no s'ha 

tingut en compte.  

3. En el tema dels conserges, s'ha llevat la valoració per minusvalidesa? 

Alcaldessa: pel que fa als conserges, sí, s'ha llevat la valoració per 

minusvalidesa. Quant a les puntualitzacions de l'any passat, t’explique que 

l’any passat no hi havia unes bases generals aprovades per tots els grups 

municipals que van vindre a la mesa de negociació amb els sindicats. 

Enguany, les bases generals estan aprovades per l'Ajuntament per a tots els 

processos de selecció que es realitzen. En la mesa de negociació amb els 

sindicats, es va acordar aquesta valoració. El valencià puntua més que altres 

coses perquè apliquem les bases generals que es van acordar en una base 

específica, que en aquest cas és la de socorristes i conserges. Per tant, no es 

pot tindre en compte el que es va puntualitzar l'any passat perquè és una fase 

oposició, per la qual es pagarà una taxa, s’examinaran i passaran una revisió 

psicotècnica, aquest procés no té res a veure amb el de l'any passat.  
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Javier Marí: precisament perquè és un lloc de treball molt delicat, donada la 

responsabilitat que té, els requisits acadèmics estan bé, però crec que haurien 

de prevaldre més altres criteris. Per tant, crec que s'haurien de portar a terme 

els processos de selecció tal com es van acordar, menys aquest procés. 

Alcaldessa: però no podem aplicar les bases a uns processos i a uns altres 

no, perquè amb la situació de personal que té l'Ajuntament, amb la qual ens 

hem trobat, no podem seguir com es feia. A més, s'ha llevat la valoració de la 

minusvalidesa perquè tenim cobert de sobres el percentatge de contractats 

amb discapacitat, per això en la mesa de negociació es va acordar. En 

definitiva, s'han aprovat uns criteris i hem de seguir amb ells.  

 

4. A l'avinguda de la Creu, com ha anat el tema dels parquímetres?  

Alcaldessa: no s'han trobat els parquímetres.  

Vicente Pérez: té difícil solució aquest tema. És molt fàcil pintar una zona 

blava amb una placa, però el que suposava utilitzar aquestes màquines és 

complicat. Jo crec que la solució a què s’ha d'arribar és que, quan s'òbriga la 

glorieta, deixar a l'avinguda una única direcció, la qual cosa milloraria el trànsit 

i seria favorable per al comerç. 

Javier Marí: també caldrà preguntar als comerciants si ho prefereixen així. 

Laura Asensio: s'ha preguntat ja i hi estan d'acord.  

 

5. Sobre el Reglament d'organització i funcionament de l'Ajuntament hi ha 

alguna notícia?  

Alcaldessa: no s'ha iniciat encara. Està en tasques pendents, però no hem 

pogut fer res pel volum de treball. 

 

Vicente Pérez: seguim amb el que teníem de 1985. 

 

6. Us han presentat un projecte de futbol base amb una empresa important 

d’Adidas per a fer alguna gestió? Quina és la decisió o motivació que s'ha 

pres?  

Alcaldessa: com bé has dit, una entitat esportiva de Museros va vindre per 

deferència i ens va presentar el projecte. Se'ls va comunicar que no 
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participem en aqueix tipus d'esport, nosaltres apostem per l'esport base, no 

per l'esport d'elit i, segons el que ens van explicar, a dia d'avui no veiem que 

tinga beneficis per als xavals del nostre municipi. Sí que en tindria per als que 

vénen de fora, que s'aprofitarien de les nostres instal·lacions i els diners que 

pagarien anirien directament a l'empresa. Els desitgem sort, no tanquem 

portes, però fins que no ho implementen i vegem que funciona, a dia d'avui no 

és viable. 

Javier Marí: però el principal problema és que no siga beneficiós per a les 

persones del poble o és un tema econòmic? 

Alcaldessa: en el projecte que ens van presentar, la quantitat econòmica que 

paguen als xavals estrangers que vénen és important, com a mare no puc 

permetre'm que el meu fill se’n vaja un any a l'estranger i pagar 40.000 €. Per 

tant, ací, al poble, les persones no s’ho poden permetre, i no es podria 

aprofitar el projecte. Estava la idea d'unes beques, però era simplement una 

idea i no se sap segur si es portaria a terme. Em sembla impactant que 

vinguen uns joves dels Estats Units, visquen a València, estudien a Puçol i, 

amb aqueix nivell de vida, vulguen entrenar al poliesportiu de Museros, on la 

gespa no està en condicions. Veiem coses que no han quedat clares, per tant 

no apostem per aqueix projecte. 

 

7. Venint del cementeri hi ha un senyal de stop, del qual s'ha parlat en el ple, 

primer hi havia un senyal de cedisca el pas i després es va posar un stop, 

però el problema continua sent que no el respecta ningú i pots trobar-te amb 

cotxes que avancen del costat contrari. Ja es va plantejar i crec que la solució 

més assenyada és fer una línia contínua perquè els que vénen del camp de 

futbol no puguen avançar en aqueix tram, i no crec que siga problemàtic. No 

sé si hi ha algun informe de la policia, però cal aplicar el sentit comú, perquè 

és molt probable que hi haja un sinistre. 

Alcaldessa: aplicant el sentit comú, el més lògic és que si hi ha un senyal de 

stop es respecte i es pare. Si les persones no tenen sentit comú i no ho fan se 

cercarà una altra solució. La de la línia contínua és una idea, però se sap que 

avançar en aqueix tram és complicat perquè intervenen molts factors. 
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Vicente Pérez: la policia va cercar una solució que era fer uns dibuixos al 

terra, però el carrer es quedava més estret. Et done la raó en aqueix aspecte, 

però la gent ha de conscienciar-se. Per exemple, al poble hi ha un límit de 

velocitat de 35 km/h i a l’avinguda de Blasco Ibáñez s'ha fet un mesurament i 

la gent circula a 75 km/h. Al final, quan arribes a punts negres cal disminuir la 

velocitat. Però es comunicarà i es pintarà una ratlla contínua, podria ser una 

bona solució. 

 

8. Quan acaba el termini per a realitzar la sol·licitud de Fontestad? Us ha 

donat la relació de llocs de treball i els diners? 

Vicente Pérez: ja s'ha acabat i no ens han donat la relació de llocs ni els 

diners.  

Javier Marí: nosaltres vam presentar una moció i la vaig retirar pel 

compromís de l'Equip de Govern de complir els terminis, espere que en la 

pròxima sessió plenària hi haja un punt en què s'expose aquest tema, pel qual 

es presente la relació de llocs de treball o els diners. 

 

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 
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