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

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA
DE 7 DE JULIOL DE 2017

Núm. de sessió: 4

Lloc: sala de sessions plenàries

Tipus: extraordinària

Convocatòria: primera

Hora d’inici: 13.00 h

Hora d’acabament: 13.30 h

ASSISTENTS

Alcaldessa: Cristina Civera Balaguer

Regidors
Vicente Pérez Costa
Némesis Cardona Gómez
Víctor Xercavins i Garcia
Laura Asensio i Tormos
Francesc Alcaina i Costa
David Moreno Blanco
Mario Jordá Vidal
José María Aznar Monferrer
Jesús Piquer Bestuer
Javier Marí Ventura

Secretària: Araceli Martín Blasco
Interventor: Gonzalo Gil Gómez
Absents: Juan José Carrión Rubio i Manuel Moreno Comes, que justifiquen la
seua falta d’assistència per motius laborals i per viatge, respectivament.
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ORDRE DEL DIA
1. Expedient 1011/2017. Proposta de modificació de l'Ordenança rural de
Museros.
2. Expedient 368/2016. Proposta de modificació puntual núm. 2 de les normes
subsidiàries del Pla parcial S-5, per a la instal·lació d’un crematori.
3. Expedient 1017/2017. Constitució de la Comissió d'Igualtat i aprovació del
seu reglament de funcionament.
4. Expedient 978/2017. Declaració de lesivitat per les productivitats.

1.

EXPEDIENT

1011/2017.

PROPOSTA

DE

MODIFICACIÓ

DE

L'ORDENANÇA RURAL DE MUSEROS
L’alcaldessa presenta, al Ple, l'aprovació de la modificació de l'Ordenança rural
de Museros, la còpia de la qual ha sigut prèviament repartida a tots els
regidors.
Vist que per providència d'alcaldia, de 4 de juliol de 2017, s'ha sol·licitat un
informe de secretaria per a modificar l'Ordenança rural de Museros, amb la
finalitat d'incloure-hi la prohibició d'aplicar productes fitosanitaris amb turbo a
zones properes a centres educatius durant l'horari escolar, segons el que s’ha
informat al Consell Agrari municipal, de 24 de maig de 2017.
El Ple de la corporació aprova l’acord següent per unanimitat:
Primer. Acordar inicialment la modificació de l'Ordenança rural de Museros en
l’article 11, que queda així:
Article 11. Prohibicions
[…]
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l) Realitzar tractaments fitosanitaris utilitzant turbo durant l'horari escolar, de
09.00 h a 17.00 h, en parcel·les que estiguen a menys de 400 m dels centres
escolars de la localitat.
Segon. Publicar la modificació 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 de la qual es trobarà a la
secretaria de l'Ajuntament. En cas que no hi haja al·legacions, s'entendrà
definitivament aprovada, i es procedirà a la seua publicació íntegra al BOP.
Tercer. Aquesta ordenança entrarà en vigor des de la seua publicació íntegra al
BOP, i estarà vigent fins que es modifique o derogue.

2. EXPEDIENT 368/2016. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 2
DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL PLA PARCIAL S-5, PER A LA
INSTAL·LACIÓ D’UN CREMATORI
L’alcaldessa presenta, al Ple, la proposta de modificació puntual núm. 2 de les
normes subsidiàries del Pla parcial S-5 per a la instal·lació d’un crematori, la
còpia de la qual ha sigut prèviament repartida a tots els regidors.
Vist que Luís Francisco de Pedro Sanchis, va sol·licitar la modificació de les
normes urbanístiques actuals, que afecten el sòl urbà del polígon industrial
Torrubero de Museros, per registre d'entrada núm. 2392, de 12 de desembre
de 2015, perquè es possibilitara la instal·lació d'una activitat de forn crematori,
encara que ja es disposa d'una activitat de tanatori a la localització referida.
Atés que, a proposta de l'alcaldia, en qualitat d'òrgan promotor, l’oficina tècnica
municipal ha redactat una proposta d’ofici, de modificació de l'ordenació
detallada de les actuals normes urbanístiques del Pla parcial S-5 de sòl urbà de
Torrubero, que conté un esborrany del pla i un document inicial estratègic,
elaborat de conformitat amb el que estableix l'article 50 de la Llei 5/2014, de 25
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de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la
Comunitat Valenciana.
Vist l'informe favorable emés per l'enginyer tècnic, d’1 de gener de 2017, pel
qual la modificació proposada de l'ordenació detallada en sòl urbà del polígon
industrial, a priori, no té cap efecte sobre el medi ambient i el territori, i que
literalment es transcriu:
“L'activitat de crematori no es recull entre els usos permesos en les normes
subsidiàries de planejament de Museros, aprovades el 17 de desembre de
1997, ja que era un tipus de servei que es requeria puntualment i que
generalment s'establia a les poblacions amb gran densitat.
Amb el pas del temps, els usos i els costums de la ciutadania han canviat, de
manera que l'ús d'incineració de cadàvers s'ha incrementat fins a poder
equiparar-lo, pel que fa a la quantitat, al de soterraments, per això les diferents
poblacions han actualitzat les seues normatives a la demanda creixent d'aquest
servei.
L'article 6, del capítol I, de qualificació de sòl i usos del Pla parcial S-5 de
Torrubero, en el qual es pretén que puguen realitzar-se aquest tipus d'activitats,
estableix que les referències a la normativa d'activitats qualificades a instal·larse en aquest sector “hauran d'entendre's referides a la Llei 3/1989 d'activitats
molestes, insalubres, nocives i perilloses, aprovada per Decret 54/1990 (Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 1288, de 20 d'abril).
L'apartat 3 d'aquest article establia que les activitats, independentment del seu
tipus, que hagueren de situar-se dins de la zona de qualificació industrial en
edificis d'ús exclusiu, s'admetien amb els graus següents:
- Molestes: graus 1, 2 i 3
- Nocives i insalubres: graus 1 i 2.
- Perilloses graus 1 i 2 (s'admetrà excepcionalment el grau 3 per a l'ús
comercial o magatzem).
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Encara que aquesta normativa ha sigut derogada i substituïda per la Llei
6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control
ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, que regula tot tipus
d'activitats, pel que exposa en el seu contingut pot afirmar-se que, l'activitat
sol·licitada podria ser admesa com a ús permés en aquesta zona, en no trobarse compresa en el Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza
el

catàleg

d'activitats

potencialment

contaminadores

de

l'atmosfera

i

s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seua aplicació.

D'altra banda, s'informa que, segons els criteris establits en l'annex VIII de la
Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (LOTUP), la proposta de
modificació puntual número 2 de les normes urbanístiques que afecten l'article
15 del Pla parcial de Torrubero, S-5, no té cap efecte sobre el medi ambient i el
territori, a causa que:
- La modificació puntual no estableix un marc per a projectes i altres activitats,
es tracta d'una ordenació detallada que s'emmarca dins d'un planejament,
l'avaluació ambiental del qual ja es va portar a terme en el seu moment i que
compta amb la declaració d'impacte ambiental favorable.
- La modificació puntual no influeix en altres plans o programes perquè no
afecta els usos permesos en el sector.
- La modificació puntual no té cap incidència en el desenvolupament sostenible,
ja que no dóna lloc a un augment de l'edificabilitat de les parcel·les i, per tant,
no té incidència en la biodiversitat, els recursos naturals, la producció de
residus, la producció de contaminants, el subministrament d'aigua potable o el
sanejament de les aigües residuals.
- No existeixen problemes ambientals associats a l'aplicació de la modificació
puntual.
- No té cap rellevància en relació a la implantació de la legislació comunitària o
nacional, en matèria de medi ambient.
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Per tant, aquest tècnic estima que la resolució de l'avaluació ambiental i
territorial estratègica pel procediment simplificat procedeix, i també la tramitació
d'aquesta modificació segons el que s’indica en l'article 57 de la LOTUP.
Ha de tenir-se en compte que l'article 17, d’autoritzacions administratives per a
l'obertura de forns crematoris o d'incineració de cadàvers i forns crematoris de
cementeri, del Decret 39/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat,
pel qual s'aprova el reglament que regula les pràctiques de policia sanitària
mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, estableix que «Els forns
crematoris o d'incineració de cadàvers, i els forns crematoris de cementeri,
estan subjectes a l'autorització de l'Ajuntament, o si escau ajuntaments,
corresponents, previ informe favorable en matèria de salut pública, amb
especial referència a la sanitat ambiental, de la Conselleria de Sanitat», per la
qual cosa la suposada aprovació municipal d'aquesta modificació ha d'elevarse a la conselleria competent perquè emeta el seu dictamen definitiu i vinculant.
Atés que en virtut del que es disposa en els articles 50, 51, 57 i 63 de la Llei
5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i
paisatge de la Comunitat Valenciana, de 30 de març de 2017, es va proposar
formalitzar la sol·licitud d'inici de l'avaluació ambiental i territorial estratègica de
la proposta de modificació pretesa per l'òrgan promotor, per la qual cosa l'òrgan
substantiu va adoptar l’acord següent:
Primer. Iniciar l'expedient administratiu urbanístic que conté el document inicial
estratègic i l’esborrany de la modificació de l'article 15, de les normes
urbanístiques del Pla parcial S-5 de Museros, que afecta l'ordenació detallada
del sòl urbà del polígon industrial de Torrubero, pel tràmit d'avaluació ambiental
i territorial estratègica pel procediment simplificat, d’acord amb la petició de
l'òrgan promotor, efectuada segons el que es disposa en l'article 50.1 de la Llei
5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i
paisatge de la Comunitat Valenciana.
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Segon. Sotmetre a consultes de les administracions públiques afectades, en
concret a la Conselleria de Sanitat, i a persones interessades en matèria
d'accessos, de trànsit i de seguretat ciutadana, en concret a la Policia Local,
perquè es pronuncien en un termini de 20 dies hàbils des de la recepció de la
sol·licitud de l'informe, d’acord amb el que estableix l'article 51.1 de la Llei
5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i
paisatge de la Comunitat Valenciana.
Una vegada passe aquest termini, si no s’ha rebut el pronunciament requerit, el
procediment continuarà en els termes establits en la legislació de l'estat sobre
avaluació ambiental i, en tot cas, les decisions que s'adopten finalment seran
públiques.
Tercer. Possibilitar la consulta de la documentació a tots els interessats a les
dependències de l'Ajuntament de Museros, en horari de 9.00 h a 14.00 h, al
portal de transparència i a la pàgina web municipal, www.ajunt-museros.com, a
més de la seua remissió, mitjançant la notificació oportuna, als afectats”.

Atés que una vegada iniciat l'expedient, i sotmés a consultes de les
administracions públiques implicades, d’acord amb el que s’estableix en l'article
51.1, de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del
territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, no s'ha presentat
cap al·legació o manifestació per cap interessat o afectat durant el tràmit
d'audiència concedit, com s'acredita en el certificat emés per la secretària de la
corporació, de 4 de juliol de 2017.

Vist que, en virtut del que es disposa en els articles 50, 51, 57 i 63 de la Llei
5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i
paisatge de la Comunitat Valenciana, el Ple de la corporació aprova, per
unanimitat, l’acord següent:
Primer. Concloure que la proposta de modificació puntual núm. 2, del Pla
parcial del S-5 de Torrubero, pel que fa a l'article 15 de les normes
urbanístiques, no té efectes significatius sobre el medi ambient, segons

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

l'informe emés per l'enginyer tècnic, d’1 de gener de 2017, i d’acord amb els
criteris establits en l'annex VIII de la LOTUP.
Segon. Resoldre favorablement l'avaluació ambiental i territorial estratègica, pel
procediment simplificat, de la proposta de modificació puntual núm. 2 del Pla
parcial, i designar-la com l'única idònia mediambientalment en aquesta
actuació, d’acord amb el document inicial estratègic.
Tercer. Informar del contingut d’aquest acord a l'òrgan promotor, per tal de
continuar el procediment d’aprovació de la modificació puntual del Pla parcial
del S-5 de Torrubero, i ordenar la publicació d’aquest acord de resolució
d'informe ambiental i territorial estratègic, pel procediment simplificat, al DOGV,
als efectes previstos en l'article 51.7 de la LOTUP.
Quart. Aquest acord de culminació de l'informe ambiental i territorial estratègics,
pel procediment simplificat, no és susceptible de recurs pel fet de considerar-se
acte de tràmit, sense perjudici dels recursos que, si escau, procedisquen en via
contenciosa administrativa davant de l'acte que aprove l'instrument de
planejament, la qual cosa no és inconvenient perquè es puguen utilitzar els
mitjans de defensa que s'estimen pertinents en dret.
Cinqué. Aquesta resolució d'informe ambiental i territorial estratègics, pel
procediment simplificat, perdrà la seua vigència i cessarà la producció dels
efectes que li són propis, si una vegada publicat al DOGV, no s'haguera
procedit a l'aprovació de la modificació puntual núm. 2 del Pla parcial, en un
termini màxim de quatre anys des de la seua publicació. En aquest cas, l'òrgan
promotor haurà d'iniciar novament el procediment d'avaluació ambiental i
territorial estratègiques, simplificada de la modificació del pla.
Sisé. Ordenar, per economia procedimental, i en tractar-se d'una modificació
puntual del Pla, que afecta únicament l'ordenació detallada de l'article 15 de les
normes urbanístiques del S-5 de Torrubero, la seua submissió a informació
pública durant un període mínim de 45 dies hàbils, que assegurarà, com a
mínim, les mesures mínimes de publicitat exigides per l'article 53.2 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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Seté. Durant el mateix termini d'informació pública, que s'efectuarà al DOGV i
en premsa escrita de gran difusió, es consultaran els organismes afectats, amb
petició dels informes exigibles d'acord amb la legislació sectorial, i les entitats
subministradores dels serveis públics urbans que puguen resultar afectades. La
falta d'emissió dels informes esmentats en el termini establit, permetrà
prosseguir la tramitació de les actuacions.
Vuité. Una vegada concloses les actuacions anteriors, i informades les
al·legacions o informes que s'hagen pogut presentar o emetre, el pla serà
sotmés a aprovació pel Ple de l'Ajuntament, ja que es tracta de l'òrgan
competent en considerar-se una qüestió relativa a l'ordenació detallada. L'acord
d'aprovació definitiva, juntament amb la modificació de l'article 15 de les
normes urbanístiques del Pla parcial S-5 de Torrubero, es publicaran per a la
seua entrada en vigor al BOP.
Nové. En tractar-se d'una aprovació definitiva, la matèria de la qual és
competència municipal, abans de la seua publicació es remetrà una còpia
digital de la modificació puntual del Pla parcial a la conselleria competent en
matèria d'ordenació del territori i urbanisme, per a la seua inscripció en el
registre autonòmic d'instruments de planejament urbanístic.

3. EXPEDIENT 1017/2017. CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ D'IGUALTAT I
APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT
Es retira aquest punt de l'ordre del dia per a debatre’l en el pròxim ple ordinari.

4.

EXPEDIENT

978/2017.

PRODUCTIVITATS

DECLARACIÓ

DE

LESIVITAT

PER

LES
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L’alcaldessa presenta, al Ple, l'aprovació de la declaració de lesivitat per les
productivitats, la còpia de la qual ha sigut prèviament repartida a tots els
regidors.
Vist que amb data de 21 de juny de 2017, i per resolució d'alcaldia, es va incoar
el procediment de declaració de lesivitat de l'acte administratiu per la situació
que afecta determinats empleats, els qui han percebut, de manera fixa i
periòdica i des de fa diversos anys, un complement de productivitat mensual,
que en realitat és un complement de lloc de treball consubstancial a les tasques
assignades, de manera que es tracta d'un complement específic encobert, del
qual és necessari la regularització.
Atés que, amb data de 21 de juny de 2017, els serveis tècnics d’aquest
ajuntament van emetre un informe en el qual es comprovava si l'acte
administratiu vulnerava l'interés públic, pel que fa a l'article 103 de la Llei
30/1992.
Vist que, amb data de 21 de juny de 2017, es va traslladar l'expedient als
interessats, perquè en un termini de deu dies formularen al·legacions i
presentaren els documents i les justificacions que estimaren pertinents, i que
consten en el certificat de secretaria.
Atés que, amb data de 5 de juliol de 2017, la secretària va certificar que no
s'havien presentat al·legacions, i d’acord amb el que estableix l'article 103 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, el Ple de la corporació, a proposta de la
comissió informativa, aprova l’acord següent per unanimitat:
Primer. Declarar la lesivitat, per a l'interés públic dels actes administratius, per
la situació que afecta alguns empleats, que han percebut de manera fixa i
periòdica i des de fa diversos anys, un complement de productivitat mensual,
que en realitat és un complement de lloc de treball consubstancial a les tasques
assignades; es tracta, doncs, d'un complement específic encobert, per la qual
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cosa s’entén que aquest acte és anul·lable, ja que incompleix amb el que
disposa l'ordenament jurídic.
Segon. Interposar un recurs davant de la Sala Contenciosa Administrativa del
Jutjat de València, en un termini màxim de dos mesos, i nomenar Cristóbal
Sirera Conca com a advocat i Carlos F. Díaz Moraco com a procurador.
Tercer. Notificar aquest acord als interessats, als efectes oportuns.
Quart. Facultar l’alcaldessa, Cristina Civera Balaguer, per a l'execució d’aquest
acord.

En no haver-hi més temes a tractar, l’alcaldessa alça la sessió, i jo, com a
secretària, estenc i certifique aquesta acta.
Museros, amb data al marge
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

