Núm. de sessió: 5
Tipus: ordinària
Hora d’inici: 19 h
Lloc: saló de plens
Convocatòria: primera
Hora d’acabament: 22.25 h

ASISTENTES

ASSISTENTS

Alcaldesa:
Cristina Civera Balaguer

Alcaldessa:
Cristina Civera Balaguer

Concejales:

Regidors:

Vicente Pérez Costa
Juan José Carrión Rubio
Némesis Cardona Gómez
Sonia Garcia Ruiz
Agustín Muedra Jornet

Vicente Pérez Costa
Juan José Carrión Rubio
Némesis Cardona Gómez
Sonia Garcia Ruiz
Agustín Muedra Jornet

Beatriz Sánchez Botello

Beatriz Sánchez Botello

Manuel Moreno Comes
Maria Sánchez Martin
Ana Alcover Torres

Manuel Moreno Comes
Maria Sánchez Martin
Ana Alcover Torres

Víctor Xercavins i García
Francesc Alcaina i Costa
Tomás Piqueras Gimenez

Víctor Xercavins i García
Francesc Alcaina i Costa
Tomás Piqueras Gimenez

Secretaria General:
Araceli Martin Blasco

Secretària general:
Araceli Martín Blasco

Interventor:
Miguel Hernán Juárez González

Interventor:
Miguel Hernán Juárez González

La Sra. alcaldesa presenta al Pleno el orden
del día y comienza con el primer punto;

L’alcaldessa presenta l'ordre del dia al Ple i
comença amb el primer punt,

1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES ANTERIORES.

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES
SESSIONS ANTERIORS

La Sra. Alcaldesa da cuenta del acta de la
sesión extraordinaria del 26 de enero de
2021 y el acta de la sesión ordinaria del 4 de
febrero de 2021.

L’alcaldessa dona compte de l'acta de la
sessió extraordinària de 26 de gener de 2021
i l'acta de la sessió ordinària de 4 de febrer
de 2021.

D. Manuel Moreno quiere puntualizar que en
el acta de 4 de febrero de 2021, él dijo bares
municipales y se ha transcrito como bares
del municipio, pide que se modifique en el
acta.
El Pleno de la Corporación, aprueba por
unanimidad las actas.

Manuel Moreno vol puntualitzar que en l'acta
de 4 de febrer de 2021, ell va dir bars
municipals i s'ha transcrit com a bars del
municipi, demana que es modifique en l'acta.
El Ple de la corporació, aprova les actes per
unanimitat.
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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 1 DE
ABRIL DE 2021

L’alcaldessa presenta al Ple la proposta de
modificació de l'ordenança de la protecció de
la infància i adolescència de l'Ajuntament de
Museros.

En virtud del acta de la constitución de la
Comisión del Menor del Ayuntamiento de
Museros, en reunión celebrada el día 25 de
febrero de 2021, en la que D. Vicente Pérez
Costa propone modificar la actual ordenanza
de protección a la infancia y adolescencia del
Ayuntamiento de Museros, aprobada en la
sesión plenaria ordinaria de 4 de julio de
2019 e incluir dentro de la misma, como
miembro a la Secretaria General del
Ayuntamiento de Museros a Dña. Araceli
Martín Blasco en calidad de Secretaria de las
futuras Comisiones del Menor.

En virtut de l'acta de la constitució de la
Comissió del Menor de l'Ajuntament de
Museros, en reunió de 25 de febrer de 2021,
en la qual Vicente Pérez Costa proposa
modificar l'actual ordenança de protecció a la
infància i a l’adolescència de l'Ajuntament de
Museros, aprovada en la sessió plenària
ordinària de 4 de juliol de 2019, i incloure
dins d'aquesta, com a membre la secretària
general de l'Ajuntament de Museros, Araceli
Martín Blasco, en qualitat de secretària de
les futures comissions del menor.

Para lo cual una vez aprobado dicho acuerdo
se tendrá que publicar íntegramente por
plazo de 30 días en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia para que aquellos
interesados que lo deseen puedan presentar
alegaciones al mismo, encontrándose el
expediente
en
la
Secretaría
del
Ayuntamiento. En el caso de que no haya
alegaciones, se entenderá definitivamente
aprobada.

Per a això, una vegada aprovat aquest acord
s'haurà de publicar íntegrament durant un
termini de 30 dies en el Butlletí Oficial de la
Província de València perquè aquells
interessats que ho desitgen hi presenten
al·legacions, l’expedient es troba en el
Departament de Secretaria de l'Ajuntament.
Si no hi haguera capal·legació, s'entendrà
definitivament aprovada.

El Pleno de la Corporación, aprueba por
unanimidad la modificación de la ordenanza
de la protección de la infancia y adolescencia
del Ayuntamiento de Museros.

El Ple de la corporació aprova, per
unanimitat, la modificació de l'ordenança de
la protecció de la infància i de l’adolescència
de l'Ajuntament de Museros.

3. EXPEDIENTE 43/2016. PROPUESTA DE
PRÓRROGA DEL I PLAN DE IGUALDAD
DEL AYUNTAMIENTO DE MUSEROS.

3. EXPEDIENT 43/2016. PROPOSTA DE
PRÒRROGA DE L'I PLA D'IGUALTAT DE
L'AJUNTAMENT DE MUSEROS

La Sra. alcaldesa presenta al Pleno la
propuesta de prórroga del I Plan de Igualdad
del Ayuntamiento de Museros.

L’alcaldessa presenta al Ple la proposta de
pròrroga del I Pla d'igualtat de l'Ajuntament
de Museros.

Por el Pleno de la Corporación, en la sesión
celebrada el 26 de enero de 2017, se aprobó
el I Plan de Igualdad del Ayuntamiento de
Museros, redactado por la empresa Equality
Momentum S.L., con la con la financiación de

El Ple de la corporació, en la sessió de 26 de
gener de 2017, va aprovar el Pla d'igualtat de
l'Ajuntament de Museros, redactat per
l'empresa Equality Momentum, SL, amb el
finançament de l'Excma. Diputació Provincial

Número: 2021-0010 Fecha: 01/07/2021

La Sra. alcaldesa presenta al Pleno la
propuesta de modificación de la ordenanza
de la protección de la infancia y adolescencia
del Ayuntamiento de Museros.

Cód. Validación: 7LH6F53Q7ARM34SJ32QRHD3FC | Verificación: https://museros.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 51

2. EXPEDIENT 887/2019. MODIFICACIÓ
ORDENANÇA DE LA PROTECCIÓ DE LA
INFÀNCIA
I
ADOLESCÈNCIA
DE
L'AJUNTAMENT DE MUSEROS

ACTA PLE

2. EXPEDIENTE 887/2019. MODIFICACIÓN
ORDENANZA DE LA PROTECCIÓN DE LA
INFANCIA
Y
ADOLESCENCIA
DEL
AYUNTAMIENTO DE MUSEROS.

El Pla té per objectiu la implantació de
mesures per al compliment del principi
d'igualtat entre dones i homes, com disposa
la llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a
la igualtat efectiva de dones i homes, amb
vigència de 2017 a 2020.

El Plan se ha efectuado en dos fases. La
primera fase ha consistido en la realización
de un diagnóstico para poner de relieve las
condiciones en que realizan sus tareas las
personas que integran la plantilla municipal,
trabajando con datos desagregados por
sexo, y extrayendo conclusiones sobre el
estado de la cuestión.

El Pla s'ha efectuat en dues fases. La
primera fase ha consistit en la realització
d'un diagnòstic per posar en relleu les
condicions en què fan les seues tasques les
persones que integren la plantilla municipal,
s’ha treballat amb dades desagregades per
sexe, i s’ha extret conclusions sobre l'estat
de la qüestió.

En la segunda fase se han adoptado las
medidas, en el período 2017-2020, para
poder dar cumplimiento al principio de
igualdad de género. En este proceso ha
participado personal técnico y político de los
municipios y de la Mancomunitat, que han
constituido un grupo de trabajo, y se ha
contado con el asesoramiento técnico de la
consultora experta en la materia.

En la segona fase, s'han adoptat les
mesures, en el període 2017-2020, per a
donar compliment al principi d'igualtat de
gènere. En aquest procés, ha participat
personal tècnic i polític dels municipis i de la
Mancomunitat, que han constituït un grup de
treball, i s'ha disposat de l'assessorament
tècnic de la consultora experta en la matèria.

Visto que se va a iniciar el procedimiento
para la elaboración de un nuevo Plan de
Igualdad, el Pleno de la Corporación, por
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:

Vist que s'iniciarà el procediment per a
l'elaboració d'un nou pla d'igualtat, el Ple de
la corporació, per unanimitat, adopta l’acord
següent:

Primero. Prorrogar el I Plan de Igualdad del
Ayuntamiento de Museros, relativo al período
2017-2020, hasta la aprobación del II Plan de
Igualdad, en las mismas condiciones que el
anterior.

Primer. Prorrogar el I Pla d'igualtat de
l'Ajuntament de Museros, del període 20172020, fins a l'aprovació del II Pla d'igualtat,
amb les mateixes condicions que l'anterior.

Segundo. Dar la difusión pública del
presente acuerdo de prórroga del Plan de
Igualdad a través del portal de transparencia
del Ayuntamiento de Museros, sin perjuicio
de su publicidad en otros medios públicos y
redes sociales.

Segon. Donar la difusió pública d’aquest
acord de pròrroga del Pla d'igualtat
mitjançant el portal de transparència de
l'Ajuntament de Museros, sense perjudici de
la seua publicitat en altres mitjans públics i
xarxes socials.

El Pleno de la Corporación, aprueba por
unanimidad la prórroga del I Plan de
Igualdad del Ayuntamiento de Museros.

El Ple de la corporació aprova, per
unanimitat, la pròrroga del I Pla d'igualtat de
l'Ajuntament de Museros.

4. EXPEDIENTE 464/2021. APROBACIÓN O
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
OCUPACIÓN DE MESAS Y SILLAS CON
FINALIDAD LUCRATIVA.

4. EXPEDIENT 464/2021. APROVACIÓ O
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER
OCUPACIÓ DE TAULES I CADIRES AMB
FINALITAT LUCRATIVA

La Sra. alcaldesa presenta al Pleno la
propuesta de aprobación o modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
ocupación de mesas y sillas con finalidad
lucrativa.

L’alcaldessa
presenta
la
proposta
d'aprovació o modificació de l'ordenança
fiscal reguladora de la taxa per ocupació de
taules i cadires amb finalitat lucrativa al Ple.

Al amparo de lo dispuesto en el art. 97 del R.

A l'empara del que es disposa en l'article 97
del RD 2568/86, de 28 de novembre,quant a
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El Plan tiene por objetivo la implantación de
medidas para el cumplimiento del principio
de igualdad entre mujeres y hombres, según
lo dispuesto en la ley orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, con vigencia dese 2017
a 2020.
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de València.

ACTA PLE

la Excma. Diputación Provincial de Valencia

Modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa
per l’ocupacióde la via pública per taules i
cadires amb finalitat lucrativa per a 2021.

Atendiendo a la potestad tributaria municipal
en concordancia con lo que al respecto
establecen los artículos 106 la LBRL y 57 del
TRLRHL.
Atendiendo especialmente a que por la
presente
se
pretende
favorecer
el
restablecimiento de la actividad económica
en el municipio de Museros y contribuir a
evitar perjuicios mayores a un sector
especialmente perjudicado por la situación
de todas y todos conocida de las
consecuencias de la lamentable situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y
visto el expediente referenciado.
En definitiva, la modificación propuesta es la
siguiente:

Atesa la potestat tributària municipal en
concordança amb el que sobre aquest tema
estableixen els articles 106 la LBRL i 57 del
TRLRHL.
Atés especialment al fet que per la present
es pretén afavorir el restabliment de l'activitat
econòmica al municipi de Museros i
contribuir a evitar perjudicis majors a un
sector especialment perjudicat per la situació
de totes i tots coneguda de les
conseqüències de la lamentable situació de
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i
vist l'expedient de referència.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
LA TASA POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA
PÚBLICA POR MESAS Y SILLAS CON
FINALIDAD LUCRATIVA

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
LA TAXA PER L'OCUPACIÓ DE LA VIA
PÚBLICA PER TAULES I CADIRES AMB
FINALITAT LUCRATIVA

***PRIMERA Y ÚNICA) Se introduce una
Disposición
Transitoria
en
esta
Ordenanza que queda redactada en los

PRIMERA I ÚNICA. S'introdueix una
disposició transitòria en aquesta ordenança
que queda redactada en els termes

En definitiva, la modificació proposada és la
següent:
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l'exercici de l’alcaldessa de les atribucions
conferides per l'article 21.1 f) de la llei
7/1985, reguladora de les bases de règim
local, 2 d'abril (LBRL);pel que fa al Decret
2019-478 del 21/06/2019, de delegació de
regidories d'establiment d'àrees i distribució
de delegacions corresponents, i amb els
articles del 15 al 19 i del 60 al 77 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL),
vist l'expedient de referència relacionat amb
el de l'any passat de 2020 que era
l'expedient G758-20 que tenia efectes des de
la declaració de l'estat d'alarma d’aqueix any,
i en haver observat la continuïtat
lamentablement de la crisi sanitària de la
pandèmia de la COVID-19 de 2021, i d’acord
amb l’informe actualitzat de l'òrgan
interventor en el qual es procedeix a la
remissió del triconjunt evacuat per secretaria,
intervenció i tresoreria municipal d’11 de juny
de 2020, i en algun aspecte més, de manera
simultània a aquesta proposta sobre aquest
tema (2021-0043), es formula al ple
municipal per a la seua aprovació la proposta
següent:

ACTA PLE

D. 2568/86, de 28 de noviembre en relación
con el ejercicio por esta Alcaldesa de las
atribuciones conferidas por el articulo 21.1 f)
de la ley 7/1985, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, 2 de Abril (LBRL), en
relación con el Decreto 2019-478 del
21/06/2019 de Delegación de Concejalías de
establecimiento de áreas y distribución de
delegaciones correspondientes, y con los
artículos 15 a 19 y 60 a 77 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), visto el expediente de referencia
en muy estrecha relación con el del año
pasado de 2020 que era el expediente G75820 que tenía efectos desde la declaración del
Estado de Alarma ese año, habiéndose
observado la continuidad lamentablemente
de la crisis sanitaria de la pandemia del
COVID-19 en 2021, en especial también
atendiendo al actualizado informe del órgano
interventor en el que se procede a la
remisión del triconjunto evacuado por la
Secretaria,
Intervención
y
Tesorería
municipal en el día 11/06/2020 y algún
aspecto más, de forma simultánea a esta
propuesta al respecto (2021-0043), se
formula al pleno municipal para su
aprobación la siguiente propuesta

siguientes términos:

“El año 2021, con efectos desde el 1 de
Enero 2021, no se reportarán ni se exigirán
las tarifas correspondientes a la ocupación
del dominio público local con mesas, sillas,
tribunas y otros elementos análogos con
finalidad lucrativa.”

L'any 2021, amb efectes des de l'1 de gener
de 2021, no es reportaran ni s'exigiran les
tarifes corresponents a l'ocupació del domini
públic local amb taules, cadires, tribunes i
altres elements anàlegs amb finalitat
lucrativa.

El pleno de la Corporación, por unanimidad,
acuerda lo siguiente:

El ple de la corporació, per unanimitat,
acorda el següent:

Primero. Aprobación provisional de la
modificación de la Ordenanza Fiscal citada
de conformidad con el artículo 17.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Primer. Aprovació provisional de la
modificació de l'ordenança fiscal esmentada
d’acord amb l'article 17.1 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.

Segundo. Señalar como fecha de entrada en
vigor de la presente modificación a partir del
día de su publicación definitiva en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia y será
aplicable a partir del día expresado,
permaneciendo en vigor solo para el
presente ejercicio de 2021 atendiendo al
sentido de la modificación ahora propuesta
que se ha plasmado en la disposición
transitoria única anterior.

Segon. Assenyalar com a data d'entrada en
vigor d’aquesta modificació a partir del dia de
la seua publicaciódefinitiva en el Butlletí
Oficial de la Província de València i serà
aplicable a partir del dia indicat, i romandrà
en vigor només per a aquest exercici de
2021, atés el sentit de la modificació ara
proposada que s'ha plasmat en la disposició
transitòria única anterior.

Tercero. Proceder a la exposición pública en
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y
web municipal de este acuerdo provisional
de aprobación durante 30 días hábiles,
dentro de los cuales, los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos
17.1 y 18 del mencionado texto legal.

Tercer. Procedir a l'exposició pública al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i al web municipal
d'aquest acord provisional d'aprovació durant
30 dies hàbils;durant els quals, els
interessats podran examinar l'expedient i
presentar les reclamacions que estimen
oportunes d'acord amb el que disposen els
articles 17.1 i 18 de l'esmentat text legal.

Cuarto. Proceder a la remisión del anuncio
de exposición pública al Boletín Oficial de la
Provincia así como, más adelante, a la
publicación íntegra en dicho Boletín de
conformidad con lo dispuesto en los números
2, 3 y 4 del artículo 17 de la aludida norma
legal.

Quart. Procedir a la remissió de l'anunci
d'exposició pública al Butlletí Oficial de la
Província i,posteriorment, a la publicació
íntegra en aquest butlletí d’acord amb el que
es disposen els números 2, 3 i 4 de l'article
17 de l'al·ludida norma legal.

5. EXPEDIENTE 564/2020. DACIÓN DE
CUENTAS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO
Y MOROSIDAD CUARTO TRIMESTRE 2020
Y DEL SEGUIMIENTO ANUAL 2020 DEL
PLAN
DE
AJUSTES
DE
2012:
FINALIZACIÓN DEL MISMO A 31/12/2020.

5. EXPEDIENT 564/2020. DACIÓ DE
COMPTES DEL PERÍODE MITJÀ DE
PAGAMENT I MOROSITAT DEL QUART
TRIMESTRE DE 2020 I DEL SEGUIMENT
ANUAL DE 2020 DEL PLA D'AJUSTOS DE
2012: FINALITZACIÓ D’AQUEST EL 31 DE
DESEMBRE DE 2020

La Sra. Alcaldesa presenta la dación de
cuentas del periodo medio de pago y
morosidad del cuarto trimestre 2020 y del

L’alcaldessa presenta la dació de comptes
del període mitjà de pagament i morositat del
quart trimestre de 2020 i del seguiment anual
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ÚNICA.-

ACTA PLE

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Medidas Covid-19 para 2021

següents:

6. EXPEDIENT 411/2021. DACIÓ DE
COMPTES
APROVACIÓ
DEL
PLA
PRESSUPOSTARI A TERMINI MITJÀ 20222024

Por el presente escrito propongo, atendiendo
a lo dispuesto en los artículos 29 de la Ley
Órganica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (según redacción dada por la Ley
Órganica 9/2013, de 20 de Diciembre, de
Control de la Deuda Comercial en el Sector
Público) y 6 de la Orden de desarrollo del
Ministerio HAP/2105/2012, de 1 de Octubre,
por las que se desarrollan las obligaciones
de suministro de información previstas en la
anterior LOEPSF (según redacción dada por
la Orden HAP/2082/2014, de 7 de
Noviembre), la aprobación, si procede, del
Plan Presupuestario municipal a Medio Plazo
2022-2024 (anteriormente hasta 2014
denominados marcos presupuestarios), para
que sea informado por la Intervención
Municipal (independientemente se haya
solicitado
su
colaboración
para
su
elaboración técnica y el posterior traslado a
la Administración Estatal) y aprobado, más
tarde, por esta Alcaldía en virtud del artículo
21 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases
del Régimen Local (LRBRL), de 2 de Abril y
trasladados en plazo (que concluye el
15/03/2021) al Ministerio de Hacienda, con
las siguientes magnitudes y rasgos
esenciales que se detallan en el ANEXO I.

Amb aquest escrit propose, d’acord amb el
que disposa l’article 29 de la Llei orgànica
2/2012,
de
27
d'abril,
d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera
(segons redacció donada per la Llei orgànica
9/2013, de 20 de desembre, de control del
deute comercial en el sector públic) i en
l’article 6 de l'Ordre de desenvolupament del
Ministeri HAP/2105/2012, d'1 d'octubre,
perquè es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en
l'anterior LOEPSF (segons redacció donada
per l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de
novembre), l'aprovació, si escau, del Pla
pressupostari municipal a termini mitjà 20222024 (anteriorment fins a 2014 denominats
marcs pressupostaris), perquè siga informat
per
la
intervenció
municipal
(independentment que s'haja sol·licitat la
seua col·laboració per a la seua elaboració
tècnica i el posterior trasllat a l'Administració
estatal) i aprovat, més tard, per aquesta
alcaldia en virtut de l'article 21 de la Llei 7/85,
reguladora de les bases del règim local
(LRBRL), de 2 d'abril, i traslladats en termini
(que conclou el 15 de març de 2021) al
Ministeri d'Hisenda, amb les magnituds i trets
essencials següents que es detallen en
l'ANNEX I.

A) BASES TENIDAS EN CUENTAS
PARA SU ELABORACIÓN:

BASES TINGUDES EN COMPTES PER A
LA SEUA ELABORACIÓ:

1ª) Se ha tenido en cuenta como
punto de partida de 2021 tanto los datos de
la elaboración del Presupuesto anual en
curso, los cuales son actualizados en gran
medida, así como partiendo prudencialmente
de los ajustes del Sistema Europeo de
Cuentas (Ajustes SEC) de dicha elaboración
y disminuyendo la cantidad resultante en un
50%, y así de año en año del período,
atendiendo a las indicaciones del órgano
interventor al respecto.

1. S'ha tingut en compte com a punt de
partida de 2021 tant les dades de l'elaboració
del pressupost anual en curs, les quals són
actualitzats en gran manera, i tot partint
prudencialment dels ajustos del Sistema
Europeu de Comptes (Ajustos SEC)
d'aquesta elaboració i en disminuir la
quantitat resultant en un 50%, i així, d'any en
any del període, ateses les indicacions de
l'òrgan interventor sobre aquest tema.

2ª) Asimismo, se ha tenido
especialmente en cuenta también la
situación
previsible
en
relación
al
endeudamiento, en cuanto al menos el
reflejo de la reciente operación de crédito
concertada con el IVACE para llevar a cabo
actuaciones de ahorro y eficiencia energética
en sistemas de alumbrado público exterior

2. Així mateix, s'ha tingut especialment en
compte també la situació previsible pel que
fa a l'endeutament, al menys pel que fa al
reflex de la recent operació de crèdit
concertada amb l'IVACE per a dur a terme
actuacions d'estalvi i eficiència energètica en
sistemes d'enllumenat públic exterior per un
import de 145.604,06€ i les seues
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6. EXPEDIENTE 411/2021. DACIÓN DE
CUENTAS
APROBACIÓN
PLAN
PRESUPUESTARIO A MEDIO TERMINO
2022-2024.
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de 2020 del pla d'ajustos de 2012: finalització
d’aquest el 31 de desembre de 2020.

ACTA PLE

seguimiento anual 2020 del Plan de Ajustes
de 2012: finalización del mismo a
31/12/2020.

3. Per als exercicis de 2022, 2023 i 2024,,
s'han tingut en compte els límits del 3,2% per
al primer any i el 3,3% per als altres dos anys
en virtut del penúltim acord del Consell de
Ministres sobre aquest tema d’11 de febrer
de 2021 i vista l'òptica tendencial que
suposava, per la qual el Consell va procedir
a la seua suspensió el 6 d’octubre de 2020 i
de les regles fiscals per a 2020 i 2021, com
es reflecteix en la instrucció-guia per a la
seua corresponent elaboració subministrada
pel Ministeri Hisenda.

4ª) También indicar como novedad
que se han reflejado 100.000,00 € como
Pasivos Contingentes, es decir, gastos que,
en este caso, una administración pública
tendrá que pagar si se produce una
determinada situación y cuya obligación no
está reconocida. Estos pasivos pueden estar
previstos en el estado de gastos de
presupuestos o no estarlo. Tales pueden ser
al efecto como derivados de posibles
sentencias indemnizatorias o equivalentes.

4. També indicar, com a novetat, que s'han
reflectit 100.000,00 € com a passius
contingents, és a dir, despeses que, en
aquest cas, una administració pública haurà
de pagar si es produeix una determinada
situació i l'obligació de la qual no està
reconeguda. Aquests passius poden estar
previstos en l'estat de despeses de
pressupostos o no estar-ho. Aquests poden
ser per a aquest efecte com derivats de
possibles sentències d’indemnització o
equivalents.

Para concluir, indicar que estamos ante unas
meras previsiones o planes presupuestarios
para el medio plazo a modo de estimaciones
al respecto, los cuales pueden ser objeto de
modificación a futuro en el momento de
aprobar las concretas cuentas al efecto, si
bien, tal como establece el artículo 29.4 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (según redacción dada por la Ley
Orgánica 9/2013, de 20 de Diciembre, de
Control de la Deuda Comercial en el Sector
Público) “Toda modificación del plan
presupuestario a medio plazo o desviación
respecto del mismo deberá ser explicada”.

Per concloure, indicar que estem davant
unes
meres
previsions
o
plans
pressupostaris per al termini mitjà a manera
d'estimacions sobre aquest tema, els quals
poden ser objecte de modificació a futur en el
moment d'aprovar els comptes concrets per
a aquest efecte; si bé, com estableix l'article
29.4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (d’acord amb la redacció donada
per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial en
el sector públic). Tota modificació del pla
pressupostari a termini mitjà o desviació
sobre aquest haurà de ser explicada.

7. PROPUESTA DE ESTIMACIÓN DE LA
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
POLÍTICO PARTIDO POPULAR PARA LA
BONIFICACIÓN DE LA TASA POR
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PARA
MESES Y SILLAS EN LA HOSTELERIA.

7. PROPOSTA D'ESTIMACIÓ DE LA
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP POLÍTIC
PARTIT POPULAR PER A LA BONIFICACIÓ
DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA
PÚBLICA PER A TAULES I CADIRES EN LA
HOSTELERIA

La Sra. alcaldesa cede la palabra a D.
Manuel Moreno Comes, portavoz del Partido
Popular que procede a dar lectura a la
moción presentada por su partido sobre la
bonificación de la tasa por ocupación de la
vía pública para mesas y sillas a la
hostelería.

L’alcaldessa cedeix la paraula aManuel
Moreno Comes, portaveu del Partit Popular,
que procedeix a donar lectura a la moció
presentada pel seu partit sobre la bonificació
de la taxa per ocupació de la viapública per a
taules i cadires en l'hostaleria.
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3ª) Para los ejercicios de 2022, 2023
y 2024 se han tenido en cuenta los límites
del 3,2% para el primer año y el 3,3% para
los otros dos años en virtud del penúltimo
acuerdo del Consejo de Ministros sobre el
particular del 11/02/2021 y dada cuenta la
óptica tendencial que suponía, pues el
mismo Consejo procedió a su suspensión el
06/10/2020 y de las reglas fiscales para 2020
y 2021, tal como se refleja en la instrucciónguía para su correspondiente elaboración
suministrada por el Ministerio Hacienda.
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consegüents repercussions en els capítols III
i IX de despeses.

ACTA PLE

por importe de 145.604,06€ y sus
consiguientes repercusiones en los Capítulos
III y IX de Gastos.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La crisis sanitaria del COVID-19 en la que
estamos sumidos desde hace un año, esta
ocasionando un gran perjuicio a las
economías de los españoles. Uno de los
sectores más castigados está siendo el de la
hostelería, el cual ha tenido restricciones
desde el primer momento de la pandemia,
teniendo grandes pérdidas económicas que
no han podido recuperar y haciendo frente a
ellas directamente de sus ahorros.

La crisi sanitària dela COVID-19 en la qual
estem sumits des de fa un any, i que ha
ocasionat un gran perjudici a les economies
dels espanyols. Un dels sectors més
castigats continua sent el de l'hostaleria, el
qual ha tingut restriccions des del primer
moment de la pandèmia, i ha tingut grans
pèrdues econòmiques que no han pogut
recuperar i que han fet front a aquestes
directament dels seus estalvis.

La reducción de gastos en la mayoría de
ocasiones ha sido la única forma de intentar
sobrevivir a la crisis, algo complicado
teniendo en cuenta el gran número de cargas
económicas que deben aguantar. En muchas
ocasiones haciendo frente a estas cargas
teniendo la actividad parada, como en estos
momentos sucede.

La reducció de despeses la majoria de les
vegades
ha
sigut
l'única
manera
d'intentarsobreviure a
la crisi, cosa
complicada si tenim en compte el gran
nombre de càrregues econòmiques que han
de suportar. En moltes ocasions,han fet front
a aquestes càrregues tenint l'activitat parada,
com en aquests moments succeeix.

Ya el pasado año el grupo popular solicitó la
bonificación de la tasa por ocupación de la
vía pública por mesas y sillas al 100% para
el año 2020 y 2021. El gobierno local solo
creyó conveniente bonificar el 2020, a pesar
que el grupo Popular, insistió en que era
conveniente también para el siguiente año,
en vista que los expertos aseguraban que en
2021 seguiría la crisis sanitaria.

Ja l'any passat el grup Popular va sol·licitar
la bonificació de la taxa per ocupació de la
via pública per taules i cadires al 100% per a
l'any 2020 i 2021. El Govern local només va
creure convenient bonificar el 2020, a pesar
que el grup Popular, va insistir que era
convenient també per al’any següent, atés
que els experts asseguraven que en l’any
2021 continuaria la crisi sanitària.

Con el objetivo de reducir la carga de gastos
a la hostelería local, solicitamos la aplicación
de medidas tributarias para estos.

Amb l'objectiu de reduir la càrrega de
despeses a l'hostaleria local, sol·licitem
l'aplicació de mesures tributàries per a
aquesta.

Es por ello por lo que proponemos al pleno
de esta corporación municipal, el siguiente
acuerdo.
Primero. Bonificar al 100% la tasa por
ocupación de la vía pública por mesas y
sillas con finalidad lucrativa para el ejercicio
2021.

És per això que proposem, al Ple d'aquesta
corporació municipal, l’acord següent:
Primer. Bonificar al 100 % la taxa per
ocupació de la via pública per taules i cadires
amb finalitat lucrativa per a l'exercici 2021.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que presenta Manuel Moreno Comes,
portaveu del grup Partit Popular a
l'Ajuntament de Museros i en nom i
representació d'aquest, mitjançant aquest
escrit, i en fer ús de les atribucions que li
confereix i a l'empara del que s'estableix en
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, i de la Llei 8/2010, de
la Generalitat, de règim local de la Comunitat
Valenciana, i en el Reial decret 2568/1986,
de 29 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
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Que presenta Manuel Moreno Comes,
Portavoz del Grupo Partido Popular en el
Ayuntamiento de Museros en nombre y
representación del mismo, mediante el
presente escrito, y en uso de las atribuciones
que le confiere y al amparo de lo establecido
por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de la Ley
8/2010, de la Generalitat, de Régimen Local
de la Comunitat Valenciana, y el Real
Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

MOCIÓ

ACTA PLE

MOCIÓN

D. Vicente Pérez también quiere que conste
en acta que este tema ya se había debatido
y aprobado, y no tiene sentido votar la misma
cosa dos veces.

Vicente Pérez també vol que conste en acta
que aquest tema ja s'havia debatut i aprovat,
i no té sentit votar la mateixa qüestió dues
vegades.

Se vuelve a realizar la votación y el Pleno de
la Corporación aprueba por unanimidad la
moción presentada.

Es torna a realitzar la votació i el Ple de la
corporació aprova per unanimitat la moció
presentada.

8. PROPUESTA DE ESTIMACIÓN DE LA
MOCIÓN
PRESENTADA
POR
LOS
GRUPOS POLÍTICOS CIUDADANOS Y
PARTIDO POPULAR PARA EL SOPORTE A
LOS GANADEROS DE RESES BRAVAS DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA POR LA
CRISIS DEL COVID-19.

8. PROPOSTA D'ESTIMACIÓ DE LA
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS
POLÍTICS
CIUDADANOS
I
PARTIT
POPULAR
PER
Al
SUPORT
ALS
RAMADERS DE CAPS DE BESTIAR
BRAUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
PER LA CRISI DELA COVID-19

La Sra. alcaldesa cede la palabra a D.
Manuel Moreno Comes, portavoz del Partido
Popular que procede a dar lectura a la
moción presentada por los grupos políticos
Ciudadanos y Partido Popular para el
soporte a los ganaderos de reses bravas de
la Comunidad Valenciana por la crisis del
COVID-19.

L’alcaldessa cedeix la paraula aManuel
Moreno Comes, portaveu del Partit Popular,
que procedeix a donar lectura a la moció
presentada pels grups polítics Ciudadanos i
Partit Popular per al suport als ramaders de
caps de bestiar braus de la Comunitat
Valenciana per la crisi dela COVID-19.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Desde el mes de marzo del presenta año
2020, los ganaderos de reses bravas de la
Comunidad Valenciana han tenido que
sacrificar más de 3.000 reses ante la
imposibilidad de asumir los costes de
alimentación del animal y del mantenimiento
de las explotaciones. Ante la crisis
económica provocada por la pandemia
COVID-19, los animales han tenido que ser
enviados al matadero porque la Generalitat
Valenciana no ha otorgado ninguna ayuda
económica a estos ganaderos.

Des del mes de març del’any 2020, els
ramaders de caps de bestiar braus de la
Comunitat Valenciana han hagut de sacrificar
més de 3.000 caps de bestiar davant la
impossibilitat
d'assumir
els
costos
d'alimentació de l'animal i del manteniment
de les explotacions. Davant la crisi
econòmica provocada per la pandèmia per la
COVID-19, els animals han hagut de ser
enviats a l'escorxador perquè la Generalitat
Valenciana no ha atorgat cap ajuda
econòmica a aquests ramaders.

Esta crisis sanitaria ha destruido 3.000
puestos de trabajo del sector de la ganadería
brava en la Comunidad. Se trata de un sector
económico del que dependen 300 familias
valencianas, más de 10.000 animales y
15.000 trabajadores, con un volumen de
negocio que en el sector que mueve más de
300 millones de euros al año.

Aquesta crisi sanitària ha destruït 3.000 llocs
de treball del sector de la ramaderia brava a
la Comunitat. Es tracta d'un sector econòmic
del qual depenen 300 famílies valencianes,
més de 10.000 animals i 15.000 treballadors,
amb un volum de negoci que en aquest
sector mou més de 300 milions d'euros a
l'any.

Las
133
explotaciones
ganaderas
valencianas de reses bravas llevan muchos
años dedicando tiempo, esfuerzo, inversión y

Les 133 explotacions ramaderes valencianes
de caps de bestiar braus porten molts anys
dedicant temps, esforç, inversió i sacrifici a
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Víctor Xercavins puntualitza que vol que
conste en acta el motiu de l'abstenció del seu
grup, perquè no té sentit que aquesta votació
es produïsca, perquè ja s'ha votat
anteriorment l'exempció del 100 %.

ACTA PLE

D. Victor Xercavins puntualiza que quiere
que conste en acta el motivo de la
abstención de su grupo, por que no tiene
sentido que esta votación se produzca,
porque ya se ha votado anteriormente la
exención del 100%.

Les ramaderies no poden tancar i obrir el
negoci quan passe la crisi dela COVID-19,
han d'estar obertes els 365 dies de l'any, i
des de març d'enguany, no tenen cap ingrés
ni ajuda econòmica, sols despeses. No
podran mantindre’s molt de temps així. Es
preveu que les pèrdues enguany superen els
6 milions d'euros.

Hablando de una actividad económica que
permite luchar con la despoblación de los
municipios del interior de la Comunidad
Valenciana, pero hasta el momento, el
Consell ha decidido dejar fuera esta actividad
económica del sector primario de las ayudas
a la ganadería para hacer frente al
coronavirus, sufriendo una discriminación.

Parlem d'una activitat econòmica que permet
lluitar amb la despoblació dels municipis de
l'interior de la Comunitat Valenciana, però
fins al moment, el Consell ha decidit deixar
fora aquesta activitat econòmica del sector
primari de les ajudes a la ramaderia per a fer
front ala COVID-19, i patir una discriminació.

En países como Francia ya están articulando
ayudas mensuales directas para la
alimentación de las reses bravas, y de esta
forma, se evite el envío masivo de estos
animales al matadero. En nuestro país, la
Consejería de Ganadería de Andalucía ha
aprobado un paquete de ayudas de 7,6
millones de euros para los ganaderos de
vacuno, incluyendo a los ganaderos de reses
bravas. Otro ejemplo de apoyo a estos
ganaderos está en la Comunidad de Madrid,
en donde el Gobierno regional concede 4,5
millones de euros directamente a la
ganadería brava.
Por todas estas razones, el Grupo
Ciudadanos y el Grupo Partido Popular en el
Ayuntamiento de Museros presenta la
siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
1. Instar a los diferentes partidos
políticos del Ayuntamiento de
Museros a mostrar su apoyo a la
enmienda presentada en las Cortes
Valencianas
por
el
Grupo
Ciudadanos para apoyar a los
ganaderos de reses bravas en la
Comunidad Valenciana por la crisis
de la Covid-19.
2. Instar a la Generalitat Valenciana
para
que
apruebe
ayudas
económicas a los ganaderos de
reses bravas de la Comunidad
Valenciana por la crisis de la COVID19, de forma periódica durante la
duración de la pandemia.

A països com França, ja s’articulen ajudes
mensuals directes per a l'alimentació dels
caps de bestiar braus, i d'aquesta manera,
s'evite l'enviament massiu d'aquests animals
a l'escorxador. Al nostre país, la Conselleria
de Ramaderia d'Andalusia ha aprovat un
paquet d'ajudes de 7,6 milions d'euros per
als ramaders de boví, inclososels ramaders
de caps de bestiar braus. Un altre exemple
de suport a aquests ramaders està a la
Comunitat de Madrid, on el Govern regional
concedeix 4,5 milions d'euros directament a
la ramaderia brava.

Per totes aquestes raons, el grup
Ciudadanos i el Grup Partit Popular de
l'Ajuntament de Museros presenta la
següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Instar els diferents partits polítics de
l'Ajuntament de Museros a mostrar el seu
suport a l'esmena presentada en les Corts
Valencianes pel grup Ciudadanos per donar
suport als ramaders de caps de bestiar braus
a la Comunitat Valenciana per la crisi de la
COVID-19.
Instar la Generalitat Valenciana perquè
aprove ajudes econòmiques als ramaders de
caps de bestiar braus de la Comunitat
Valenciana per la crisi de la COVID-19, de
manera periòdica durant la duració de la
pandèmia.
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Las ganaderías no pueden cerrar y abrir el
negocio cuando pase la crisis del COVID-19,
tienen que estar abiertas los 365 días del
año, y desde marzo de este año no tienen
ningún ingreso ni ayuda económica, solo
gastos. No podrán aguantar mucho tiempo
así. Se prevé que las perdidas este año
superen los 6 millones de euros.
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les seues ramaderies. No importa que siga
festiu, que ploga, que neve, que faça fred,
que siga Nadal, que hi haja la pandèmia dela
COVID-19. Ells sempre hi són, cuidant el
benestar dels seus animals.

ACTA PLE

sacrificio a sus ganaderías. No importa que
sea festivo, que llueva, que nieve, que haga
frío, que se Navidad, que haya la pandemia
del COVID-19. Ellos siempre están ahí,
cuidando el bienestar de sus animales.

9. PROPUESTA DE ESTIMACIÓN DE LA
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
POLÍTICO CIUDADANOS SOBRE LA
REDUCCIÓN DEL IVA EN MASCARILLAS Y
GELES ALCOHÓLICOS.

9. PROPOSTA D'ESTIMACIÓ DE LA
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP POLÍTIC
CIUDADNOS SOBRE LA REDUCCIÓ DE
L'IVA
EN
MASCARETES
I
GELS
ALCOHÒLICS

La Sra. alcaldesa cede la palabra a la
secretaria general del ayuntamiento, Araceli
Martin Blasco, que procede a dar lectura de
la moción presentada por D. Tomás Piqueras
Giménez, portavoz de Ciudadanos, para
eliminar el IVA de las mascarillas
FPP2/KN95, implantar su obligatoriedad y
contener la tercera ola de la pandemia de
COVID-19.

L’alcaldessa cedeix la paraula a la secretària
general de l’Ajuntament, Araceli Martin
Blasco, que procedeix a donar lectura de la
moció presentada per Tomás Piqueras
Giménez, portaveu de Ciudadanos, per a
eliminar l'IVA de les mascaretes FPP2/KN95,
implantar la seua obligatorietat i contindre la
tercera ona de la pandèmia de COVID-19.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19,
las mascarillas han sido uno de los
elementos más efectivos para limitar la
propagación del virus SARS-CoV-2, debido a
su transmisión por aerosoles. Por ello, una
de las primeras acciones que se realizaron
tanto a nivel de la Unión Europea como a
nivel nacional fue la compra de mascarillas,
tanto las quirúrgicas –que previenen el
contagio tanto del portador como de
terceros-. Sin embargo, desde el Gobierno
de España se emitieron recomendaciones
contrarias a esta evidencia, llegando a
anunciar que el uso de mascarillas no era
necesario, cuando realmente se admitió más
tarde que la razón para emitir dicha
recomendación era la falta de suministro.
Desde el GP Ciudadanos hemos defendido
en numerosas ocasiones la necesidad de
reducir el IVA de todas las mascarillas, así
como de los geles de naturaleza biocida que
nos protegen del contagio con fómites, por
ser unos productos esenciales en la
protección de los ciudadanos frente al
COVID-19. La Comisión Europea ya
comunicó en abril de 2020 a los gobiernos
de los Estados miembros que permitirían
estas reducciones de IVA que, de otro modo,
podrían ser contrarias a la legislación
comunitaria. Sin embargo, es bien sabido
que el Gobierno de España se escudó en
una supuesta prohibición europea que no
existía para negarse a llevar a cabo esta
reducción, argumentando además que
supondría una pérdida de ingresos para el

Des de l'inici de la pandèmia de la COVID19, les mascaretes han sigut un dels
elements més efectius per a limitar la
propagació del virus sars-CoV-2, a causa de
la seua transmissió per aerosols. Per això,
una de les primeres accions que es van
realitzar, tant a la Unió Europea com a nivell
nacional, va ser la compra de mascaretes,
tant les quirúrgiques –que prevenen el
contagi tant del portador com de tercers-. No
obstant això, des del Govern d'Espanya es
van emetre recomanacions contràries a
aquesta evidència, i es va arribar a anunciar
que l'ús de mascaretes no era necessari,
quan realment es va admetre més tard que la
raó per a emetre aquesta recomanació era la
falta de subministrament.
Des del grupCiudadanos hem defensat en
nombroses ocasions la necessitat de reduir
l'IVA de totes les mascaretes, així com dels
gels de naturalesa biocida que ens
protegeixen del contagi amb fòmits, per ser
uns productes essencials en la protecció dels
ciutadans davant la COVID-19. La Comissió
Europea ja va comunicar,per l'abril de 2020,
als governs dels estats membres que
permetrien aquestes reduccions d'IVA que,
d'una altra manera, podrien ser contràries a
la legislació comunitària. No obstant això, és
ben sabut que el Govern d'Espanya es va
escudar en una suposada prohibició europea
que no existia per a negar-se a dur a terme
aquesta reducció, en argumentar a més que
suposaria una pèrdua d'ingressos per a
l'Estat. És a dir, el Govern d'Espanya va
preferir fer menys accessible per a famílies

ACTA PLE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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El Ple de la corporació, desestima la moció
presentada amb la votació següent: 6 vots en
contra del PSOE, 1 en contra d'Esquerra
Unida, 2 vots en contra de Compromís, 3
vots a favor del Partit Popular i 1 a favor de
Ciudadanos.
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El Pleno de la Corporación, desestima la
moción presentada con la siguiente votación:
6 votos en contra del PSOE, 1 en contra de
Esquerra Unida, 2 votos en contra de
Compromís, 3 votos a favor del Partido
Popular y 1 a favor de Ciudadanos.

Por todo ello, el Grupo Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Museros presenta la
siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
El Ayuntamiento
Gobierno a:

de

Museros

insta

al

1. Eliminar, de forma excepcional y hasta que
remita la pandemia de COVID-19 en nuestro
país, el IVA aplicado a todo tipo de
mascarillas, incluyendo especialmente las
FPP2/KN95, y a los geles hidroalcohólicos.
2. Establecer, mediante acuerdo en el

Ara, i abans les xifres rècord de contagis que
estem experimentant a la Unió Europea,
alguns governs com el d'Alemanya han
declarat l'obligatorietat de les mascaretes
FPP2 per ser les més efectives per a frenar
els contagis, especialment en espais tancats
com
el
transport
públic.
Des
del
grupCiudadanos, creiem, com ja hem
defensat anteriorment, que aquest és el camí
a seguir per fer front a la tercera ona de la
pandèmia, que com es comprova és més
contagiosa que les dues anteriors. No
obstant això, per a poder dur a terme aquest
requisit d'obligatorietat creiem que és
necessari reiterar la necessitat d'eliminar
l'IVA d'aquests productes essencials perquè
el seu cost no cree una bretxa de protecció
que afecte especialment les persones més
vulnerables.
Per tot això, el grup Ciudadanosde
l'Ajuntament de Museros presenta la
següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
L'Ajuntament de Museros insta el Govern a:
1. Eliminar, de manera excepcional i fins que
remeta la pandèmia de la COVID-19 al
nostre país, l'IVA aplicat a tota mena de
mascaretes, incloses especialment les
FPP2/KN95 i als gels hidroalcohòlics.
2. Establir, mitjançant acord en el Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut
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Ahora, y antes las cifras récord de contagios
que estamos experimentando en la Unión
Europea, algunos gobiernos como el de
Alemania han declarado la obligatoriedad de
las mascarillas FPP2 por ser las más
efectivas para frenar los contagios,
especialmente en espacios cerrados como el
transporte público. Desde el GP Ciudadanos
creemos, como ya hemos defendido
anteriormente, que éste es el camino a
seguir para hacer frente a la tercera ola de la
pandemia, que se está comprobando más
contagiosa que las dos anteriores. Sin
embargo, para poder llevar a cabo este
requisito de obligatoriedad creemos que es
necesario reiterar la necesidad de eliminar el
IVA de estos productos esenciales para que
el coste de los mismos no cree una brecha
de protección que afecte especialmente a los
más vulnerables.

El passat 22 de desembre de 2020, es va
debatre, en la Comissió de Sanitat i Consum,
una proposició per a estendre aquesta
baixada d'IVA a uns altres productes
essencials, i el grupCiudadanos va registrar
diverses esmenes perquè s'aplicara un tipus
d'IVA 0 % a tots els tipus de mascaretes,
també les FPP2, i als gels de naturalesa
biocida mentre dure la pandèmia de la
COVID-19. Els grups parlamentaris que
donen suport al Govern d'Espanya es van
negar a acceptar-la i la proposta va ser
rebutjada.
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El pasado 22 de diciembre de 2020 se
debatió en la Comisión de Sanidad y
Consumo una proposición para extender
esta bajada de IVA a otros productos
esenciales, y el GP Ciudadanos registró
varias enmiendas para que se aplicara un
tipo de IVA 0% a todos los tipos de
mascarilla, también las FPP2, y a los geles
de naturaleza biocida mientras dure la
pandemia de COVID-19. Los grupos
parlamentarios que apoyan al Gobierno de
España se negaron a aceptarla y la
propuesta fue rechazada.

vulnerables l'ús d'un element clau de
protecció sanitària amb la condició de donar
curs al seu afany recaptatori. Finalment, el
Govern es va veure obligat a acceptar
aqueixa baixada d'IVA del 21% al 4% el mes
de novembre passat, però ho va fer
únicament per a les mascaretes quirúrgiques
d'un sol ús, i no per a les FPP2.

ACTA PLE

Estado. Es decir, el Gobierno de España
prefirió hacer menos accesible para familias
vulnerables el uso de un elemento clave de
protección sanitaria con tal de dar rienda
suelta a su afán recaudatorio. Finalmente, el
Gobierno se vio obligado a aceptar esa
bajada de IVA del 21% al 4% el pasado mes
de noviembre, pero lo hizo únicamente para
las mascarillas quirúrgicas desechables, y no
de las FPP2.

D. Victor Xercavins portavoz de Compromís
pide que se añada que se establezca un
límite de precio para que la bajada sea real y
así votaran a favor.
El Pleno de la Corporación, desestima la
moción presentada con la siguiente votación:
6 votos en contra del PSOE, 1 en contra de
Esquerra Unida, 2 votos a favor de
Compromís, 3 votos a favor del Partido
Popular y 1 a favor de Ciudadanos.

4. Establir el teletreball com a norma en
aquelles ocupacions en els quals siga
possible reduir els desplaçaments i contactes
socials en l'àmbit laboral i vetlar pel
compliment de l'obligatorietat de l'ús correcte
d'una mascaretes FFP2 per a tots els
treballadors
les
tasques
dels
quals
requerisquen de la seua presència física.
Víctor Xercavins, portaveu de Compromís,
demana que cal afegir que s'establisca un
límit de preu perquè la baixada siga real i així
votaran a favor.
El Ple de la corporació, desestima la moció
presentada amb la votació següent: 6 vots en
contra del PSOE, 1 en contra d'Esquerra
Unida, 2 vots a favor de Compromís, 3 vots a
favor del Partit Popular i 1 a favor de
Ciudadanos.

10. PROPUESTA DE ESTIMACIÓN DE LA
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
POLÍTICO CIUDADANOS SOBRE EL
PROTOCOLO DE VACUNACIÓN.

10. PROPOSTA D'ESTIMACIÓ DE LA
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP POLÍTIC
CIUDADANOS SOBRE EL PROTOCOL DE
VACUNACIÓ

La Sra. alcaldesa cede la palabra a la
secretaria general del ayuntamiento Araceli
Martin Blasco, que procede a dar lectura de
la moción presentada por D. Tomás Piqueras
Giménez, portavoz de Ciudadanos que
procede a dar lectura a la moción presentada
para garantizar la máxima transparencia y
cumplimiento del protocolo de vacunación y
asegurar el cese de los políticos que se lo
salte o cometan cualquier tipo de
irregularidad asociada al proceso o al orden
de vacunación.

L’alcaldessa cedeix la paraula la paraula a la
secretària general de l'Ajuntament Araceli
Martín Blasco,que procedeix a donar lectura
a la moció presentada per Tomás Piqueras
Giménez, portaveu de Ciudadanos, per a
garantir
la
màxima
transparència
i
compliment del protocol de vacunació i
assegurar el cessament dels polítics que li
se’l salten o cometen qualsevol tipus
d'irregularitat associada al procés o a l'ordre
de vacunació.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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4. Establecer el teletrabajo como norma en
aquellos empleos en los que sea posible
reducir los desplazamientos y contactos
sociales en el ámbito laboral y velar por el
cumplimiento de la obligatoriedad del uso
correcto de una mascarilla FP-2 por parte de
todos de todos los trabajadores cuyas
labores requieran de su presencia física.

3. Oferir tot el suport institucional i logístic
necessari per als ajuntaments i comunitats
autònomes per a reduir al màxim l'activitat en
espais tancats i amb escassa ventilació i
afavorir l'ús d'espais públics per a la
instal·lació de terrasses i elements de
climatització, com a calefactors per al sector
de l'hostaleria.
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3. Ofrecer todo el apoyo institucional y
logístico necesario para los ayuntamientos y
comunidades autónomas para reducir al
máximo la actividad en espacios cerrados y
con escasa ventilación favoreciendo el uso
de espacios públicos para la instalación de
terrazas y elementos de climatización, como
calefactores por el sector de la hostelería.

(SNS), l'obligatorietat per a tot ciutadà de
porte una mascaretes FPP2 en tots els
espais tancats o amb escassa ventilació i en
el transport públic, s’adjuntarà a aquesta
obligatorietat una campanya d'informació
sobre els beneficis d'aquesta mena de
mascaretes, el seu correcte ús i el seu
reemplaçament de manera sostenible.

ACTA PLE

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud (SNS), la obligatoriedad para todo
ciudadano de portar una mascarilla FPP2 en
todos los espacios cerrados y/o con escasa
ventilación y en el transporte público,
acompañando dicha obligatoriedad de una
campaña de información sobre los beneficios
de este tipo de mascarillas, su correcto uso y
su reemplazo de forma sostenible.

Els objectius inicials, en relació amb la
vacunació de la població, fixats pel Ministeri
de Sanitat, establien com a objectiu arribar
almenys al 60% de la població, la qual cosa
suposa un ritme d'un milió de dosis
administrades cada setmana. Un objectiu
que casa molt malament amb les
desigualtats regionals i la total falta de
coordinació per del Govern d'Espanya que, si
no es remeia, no permetrà aconseguir un
percentatge adequat de població vacunada.
El resultat reeixit de la vacunació, i la
rapidesa amb la qual en tot Espanya siguem
capaços de completar el procés, seran
determinants per a superar la crisi sanitària,
econòmica i social causada per la pandèmia.
Milers de vides i llocs de treball depenen, en
conseqüència, de l'èxit de l'estratègia de
vacunació.

Sin embargo, la falta de información y
rendición de cuentas por parte del Ministerio
de Sanidad es incomprensible, y más si
tenemos en cuenta el incremento constante
de los casos de contagios y fallecidos en

No obstant això, la falta d'informació i
rendició de comptes per part del Ministeri de
Sanitat és incomprensible, i més si tenim en
compte l'increment constant dels casos de
contagis i morts en tot el conjunt del territori.

En aqueix sentit, els professionals sanitaris,
col·legis
professionals
de
metges
i
infermeria, han destacat la importància de la
vacunació, i han assenyalat que és important
accelerar el procés de vacunació davant el
repunt de casos que vivimen els últims dies.
Així mateix, tant personal d'infermeria com
farmacèutics i d’altres professionals sanitaris
han expressat la seua voluntat de participar
de manera més activa en la campanya de
vacunació.
Tenint
en
compte
les
circumstàncies actuals és necessari seguir
una estratègia acordada i consensuada amb
les comunitats autònomes per a garantir que
la vacuna arriba als grups prioritaris en
aquesta primera etapa, i per a accelerar
aquest procés. Fins al moment, a Espanya,
s'han administrat un milió de dosi, només el
2,17% de la població ha rebut el sèrum.
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Los objetivos iniciales, en relación con la
vacunación de la población, fijados por el
propio Ministerio de Sanidad, establecían
como objetivo llegar al menos al 60% de la
población, lo que supone un ritmo de un
millón de dosis administradas cada semana.
Un objetivo que casa muy mal con las
desigualdades regionales y la total falta de
coordinación por parte del Gobierno de
España que, de no remediarse, no permitirá
alcanzar un porcentaje adecuado de
población vacunada. El resultado exitoso de
la vacunación, así como la rapidez con la
que en toda España seamos capaces de
completar el proceso, serán determinantes
para superar la crisis sanitaria, económica y
social causada por la pandemia. Miles de
vidas y puestos de trabajo dependen, en
consecuencia, del éxito de la estrategia de
vacunación.
En ese sentido, los profesionales sanitarios,
colegios profesionales de médicos y
enfermería, han hecho hincapié en la
importancia de la vacunación, señalando que
es importante acelerar el proceso de
vacunación ante el repunte de casos que
estamos viviendo en los últimos días.
Asimismo, tanto personal de enfermería
como farmacéuticos y otros profesionales
sanitarios han expresado su voluntad de
participar de forma más activa en la
campaña de vacunación. Teniendo en cuenta
las circunstancias actuales es necesario
seguir
una
estrategia
acordada
y
consensuada
con
las
comunidades
autónomas para garantizar que la vacuna
llega a los grupos prioritarios en esta primera
etapa, así como para poder acelerar este
proceso. Hasta el momento en España se
han administrado un millón de dosis, solo el
2,17% de la población ha recibido el suero.
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El protocol de vacunació del Ministeri de
Sanitat, que es va actualitzar el passat 18 de
desembre, estableix quins són els grups
prioritaris en aquesta primera fase de la
immunització:
residents
i
personal
sociosanitari que treballa en residències de
persones majors i d'atenció a grans
dependents i personal de primera línia en
l'àmbit sanitari i sociosanitari. Després de
completar aqueixos grups, cosa que encara
no ha ocorregut, es continuarà per ordre de
prioritat un altre personal sanitari i
sociosanitari i persones considerades com a
grans dependents.

ACTA PLE

El protocolo de vacunación del Ministerio de
Sanidad, que se actualizó el pasado 18 de
diciembre, establece cuales son los grupos
prioritarios en esta primera fase de la
inmunización:
residentes
y
personal
sociosanitario que trabaja en residencias de
personas mayores y de atención a grandes
dependientes y personal de primera línea en
el ámbito sanitario y sociosanitario. Tras
completar esos grupos, cosa que aún no ha
ocurrido, les siguen por orden de prioridad
otro personal sanitario y sociosanitario y
personas consideradas como grandes
dependientes.

Per si no fora prou, s'han donat
comportaments polítics molt greus com els
que hem presenciat recentment per part del
conseller i funcionaris de la Conselleria de
Salut de Múrcia, i dels de diferents alcaldes
(de diferents colors polítics, també de
formacions
nacionalistes)
i
membres
d'equips de govern de diferents territoris, en
ser aquests vacunats contra la COVID-19 i
saltar-se completament el protocol de
vacunació del Ministeri de Sanitat, el qual
contempla que: “en aquesta primera etapa, la
vacunació se centrarà solament en el
personal que de manera específica realitza
activitats que exigeixen contacte estret amb
persones que puguen estar infectades per
sars-CoV-2, és a dir, en funció del risc
d'exposició i transmissió”.

No solo se trata de un comportamiento
totalmente irresponsable y lejos de toda
ética, sino que, la consecuencia directa de
que estas personas hayan utilizado vacunas
en un momento de absoluta escasez, implica
que en estos momentos haya personal
sanitario en contacto diario con el virus o
enfermos crónicos y colectivos de riesgo que
se encuentran sin salir de sus casas por
miedo a contagio mientras esperan su turno
para ser vacunados que se han quedado sin
recibir una de las dosis que les corresponden
de acuerdo con el protocolo de vacunación.

No sols es tracta d'un comportament
totalment irresponsable i lluny de tota ètica,
sinó que, la conseqüència directa que
aquestes persones hagen utilitzat vacunes
en un moment d'absoluta escassetat, implica
que en aquests moments hi haja personal
sanitari en contacte diari amb el virus o
malalts crònics i col·lectius de risc que es
troben sense eixir de les seues cases per por
de contagi mentre esperen el seu torn per a
ser vacunats que s'han quedat sense rebre
una de les dosis que els corresponen d'acord
amb el protocol de vacunació.

Por todo ello, el Grupo Municipal
Ciudadanos presenta el siguiente:

Per tot això, el grup municipal de Ciudadanos
presenta el següent:

de

ACUERDO
1. El Pleno
de Museros, manifiesta la
necesidad de que el Equipo de Gobierno, así
como todas las formaciones políticas con
presencia institucional en el consistorio de
Museros, asuman el compromiso ético de
pedir la dimisión o cesar de manera
inmediata a cualesquiera de sus cargos

ACORD
1. El Ple de Museros manifesta la necessitat
que l'Equip de govern, i totes les formacions
polítiques amb presència institucional en el
consistori de Museros, assumisquen el
compromís ètic de demanar la dimissió o
cessar de manera immediata qualssevol dels
seus càrrecs públics, siguen representants
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Por si fuera poco, se han dado
comportamientos políticos muy graves como
los que hemos presenciado recientemente
por parte del consejero y funcionarios de la
Consejería de Salud de Murcia, así como los
de diferentes alcaldes (de distintos colores
políticos,
también
de
formaciones
nacionalistas) y miembros de equipos de
gobierno de diferentes territorios, siendo
estos vacunados frente a la Covid-19
saltándose completamente el protocolo de
vacunación del Ministerio de Sanidad, el cual
contempla que: “en esta primera etapa, la
vacunación se centrará solamente en el
personal que de manera específica realiza
actividades que exigen contacto estrecho
con personas que puedan estar infectadas
por SARS-CoV-2, es decir, en función del
riesgo de exposición y transmisión.”
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Necessitem un pla de vacunació nacional
urgent, coordinat amb totes les comunitats
autònomes per a unificar els esforços i
accelerar el procés de vacunació per a
vacunar en aquesta primera etapa a tots els
grups de risc, inclososel personal sanitari i
sociosanitari com a col·lectius més sensibles
i exposats a causa de l'atenció directa als
pacients amb COVID-19. La consecució
d'aquest objectiu, no obstant això, es veu
compromesa per la falta de transparència i
l'absència d'un control exhaustiu del
compliment del protocol i del procés de
vacunació.

ACTA PLE

todo el conjunto del territorio. Necesitamos
un plan de vacunación nacional urgente,
coordinado con todas las Comunidades
Autónomas para unificar los esfuerzos y
acelerar el proceso de vacunación para
poder vacunar en esta primera etapa a todos
los grupos de riesgo, incluyendo al
personales sanitarios y socio-sanitario como
colectivos más sensibles y expuestos debido
a la atención directa a los pacientes con
Covid-19. La consecución de este objetivo,
no obstante, se ve comprometida por la falta
de transparencia y la ausencia de un control
exhaustivo del cumplimiento del protocolo y
del proceso de vacunación.

El Ple de la corporació, desestima la moció
presentada amb la votació següent: 6 vots en
contra del PSOE, 1 en contra d'Esquerra
Unida, 2 vots a favor de Compromís, 3 vots a
favor del Partit Popular i 1 a favor de
Ciudadanos.

11. PROPUESTA DE ESTIMACIÓN DE LA
MOCIÓN
PRESENTADA
POR
LOS
GRUPOS POLÍTICOS PSOE Y EU SOBRE
EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER DIA
8 DE MARZO 2021.

11. PROPOSTA D'ESTIMACIÓ DE LA
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS
POLÍTICS PSOE I EU SOBRE EL DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA DIA 8 DE
MARÇ 2021

Cristina Civera Balaguer i Beatriz Sánchez
Botello, portaveus del grups municipals
PSPV-PSOE i EUPV, respectivament, a
l’Ajuntament de Museros, en nom i
representació d’aquests, a l'empara del que
preveu la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23
de juny, de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, i de conformitat amb i el Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats
locals; presenta la següent proposta de
resolució perquè s'incloga en l’ordre del dia
de la propera sessió del Ple que es
convoque, als efectes del seu debat i votació
la següent

Cristina Civera Balaguer i Beatriz Sánchez
Botello, portaveus del grups municipals
PSPV-PSOE i EUPV, respectivament, a
l’Ajuntament de Museros, en nom i
representació d’aquests, a l'empara del qual
preveu la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23
de juny, de règim local de la Comunitat
Valenciana, i de conformitat amb i el Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic deles entitats
locals; presenta la següent proposta de
resolució perquè s'incloga en l’ordre del dia
de la propera sessió del Ple que es
convoque, als efectes del seu debat i votació
la següent

MOCIÓ:
MOCIÓ DIA INTERNACIONAL DE LA
DONA
8/03/2021

MOCIÓ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
8 DE MARÇ DE 2021

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Amb ocasió de la commemoració del 8 de
març, Dia Internacional de la dona, la
Federació Valenciana de Municipis i
Províncies reitera el seu compromís i
reivindicació amb els drets laborals i socials
de les dones, reconegut internacionalment i
nascut des del feminisme com a reivindicació
per la igualtat i l’equitat entre dones i homes.

Amb ocasió de la commemoració del 8 de
març, Dia Internacional de la Dona, la
Federació Valenciana de Municipis i
Províncies reitera el seu compromís i
reivindicació amb els drets laborals i socials
de les dones, reconegut internacionalment i
nascut des del feminisme com a reivindicació
per la igualtat i l’equitat entre dones i homes.

Cada any celebrem el 8 de març des de que,
a proposta de Clara Zetkin, en la Segona
Conferència
Internacional
de
Dones
Treballadores en Copenhaguen en 1910 es
va establir aquesta data com el Dia

Cada any, celebrem el 8 de març des de
que, a proposta de Clara Zetkin, en la
Segona Conferència Internacional de Dones
Treballadores en Copenhaguen el 1910, es
va establir aquesta data com el Dia
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El Pleno de la Corporación, desestima la
moción presentada con la siguiente votación:
6 votos en contra del PSOE, 1 en contra de
Esquerra Unida, 2 votos a favor de
Compromís, 3 votos a favor del Partido
Popular y 1 a favor de Ciudadanos.
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electes o alts càrrecs, que se salten el pla de
vacunació o que incomplisca el protocol de
vacunació establert en profit propi o per
beneficiar-se de la seua posició, en
perjudicar amb això les persones que
realment necessitaven amb prioritat aqueixa
vacuna i han vist retardades la seua dosi a
causa d'aquestes irregularitats inadmissibles.

ACTA PLE

públicos, sean representantes electos o altos
cargos, que se salten el plan de vacunación
o que incumpla el protocolo de vacunación
establecido
en
provecho
propio
o
beneficiándose de su posición, perjudicando
con ello a las personas que realmente
necesitaban con prioridad esa vacuna y han
visto retrasadas su dosis a causa de estas
irregularidades inadmisibles.

A la Comunitat Valenciana, la defensa dels
drets de les dones s’escampa de forma
transversal i s’exerceix a les associacions
veïnals, esportives, ecologistes, en defensa
de la salut, els drets humans, l’urbanisme, la
cultura o l’educació. A tot arreu, dones i
homes amb tarannà feminista s’impliquen
des de les seues organitzacions i
ocupacions, recollint el testimoni dels
moviments feministes, i estenent el
feminisme i la igualtat per tots els llocs.

La raó de ser d’aquestes accions és
eixamplar i millorar la vida de totes les
persones, garantint els drets de ciutadania i,
en especial de les dones per aconseguir una
igualtat reial i efectiva, impulsant canvis
socials estructurals per la inclusió social. Les
polítiques d’igualtat busquen impulsar una
societat plural i diversa, on els drets de les
persones i la seua autonomia siga el centre
de les polítiques. Perseguim una societat
complexa, rica i diversa on cuidar, curar i
criar siguen els eixos de la vida econòmica,
social, política i familiar.

La raó de ser d’aquestes accions és
eixamplar i millorar la vida de totes les
persones, en garantir els drets de ciutadania
i, en especial, de les dones per aconseguir
una igualtat reial i efectiva, i impulsar canvis
socials estructurals per la inclusió social. Les
polítiques d’igualtat busquen impulsar una
societat plural i diversa, en la qual els drets
de les persones i la seua autonomia siga el
centre de les polítiques. Perseguim una
societat complexa, rica i diversa en la qual
cuidar, curar i criar siguen els eixos de la
vida econòmica, social, política i familiar.

Enguany, el 8 de març serà diferent. Patim
una pandèmia mundial que no ens permet
ajuntar-nos, ni tocar-nos, ni abraçar-nos.
Enguany no podrem eixir als carrers a
manifestar-nos. I per això, la lluita pel
feminisme i la igualtat, la lluita pels drets de
les dones és més necessària que mai.

Enguany, el 8 de març, serà diferent. Patim
una pandèmia mundial que no ens permet
ajuntar-nos, ni tocar-nos, ni abraçar-nos.
Enguany, no podrem eixir als carrers a
manifestar-nos. I per això, la lluita pel
feminisme i la igualtat, la lluita pels drets de
les dones és més necessària que mai.

Cal estar atents/es ja que els avanços que
s’havien assolit en els darrers temps estan
en perill de retrocés perquè la pandèmia
reforça desigualtats i vulnerabilitats en els
sistemes socials, polítics i econòmics.

Cal estar atents i atentes ja que els avanços
que s’havien assolit en els darrers temps
estan en perill de retrocés perquè la
pandèmia
reforça
desigualtats
i
vulnerabilitats en els sistemes socials,
polítics i econòmics.

L’impacte que està tenint la COVID-19 en les
dones és major en el nombre total de casos
malgrat que la prevalença és més alta en
homes. Aquests factors tenen el seu origen
en aspectes relacionats amb els rols de
gènere i amb la precarització cap a les
tasques de sosteniment de la vida que fan
majoritàriament les dones. Entre altres:

L’impacte que està tenint la COVID-19 en les
dones és major en el nombre total de casos
malgrat que la prevalença és més alta en
homes. Aquests factors tenen el seu origen
en aspectes relacionats amb els rols de
gènere i amb la precarietat cap a les tasques
de sosteniment de la vida que fan
majoritàriament les dones. Entre altres:
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A la Comunitat Valenciana la defensa dels
drets de les dones s’escampa de forma
transversal i s’exerceix a les associacions
veïnals, esportives, ecologistes, en defensa
de la salut, els drets humans, l’urbanisme, la
cultura o l’educació. A tot arreu, dones i
homes amb tarannà feminista s’impliquen
des de les seues organitzacions i
ocupacions, arreplegant el testimoni dels
moviments feministes, estenent el feminisme
i la igualtat per tots els llocs.
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Internacional de la Dona Treballadora.
Després de 111 anys, el moviment en
defensa dels drets de les dones més viu que
mai. S’estén per tot arreu on les dones
compartim lluites a través de les xarxes i ens
donem suport per avançar en drets. A
Espanya, el sufragi universal és va aprovar
l'1 d'octubre de 1931, enguany celebrem 90
aniversari de la consecució del vot dels
dones.

ACTA PLE

Internacional de la Dona Treballadora.
Després de 111 anys, el moviment en
defensa dels drets de les dones més viu que
mai. S’estén per tot arreu on les dones
compartim lluites a través de les xarxes i ens
donem suport per avançar en drets. A
Espanya, el sufragi universal és va aprovar
l'1
d'octubre de 1931, enguany celebrem 90
aniversari de la consecució del vot dels
dones.

Les dones suporten una major
càrrega de treballs precaris i
d’economia submergida, un treball
invisible i no pagat que s’ha
evidenciat encara més en la
pandèmia.
• Les dones estan majoritàriament en
la primera línia del treball de cures i
atenció sociosanitària, tant en el
treball de cures remunerat, com a
aquell no remunerat i especialment
invisibilitat.
• El rol de cuidadora assignat a les
dones posiciona les professionals
sanitàries en la primera línia
d’atenció i resposta a la malaltia,
especialment les infermeres i les
auxiliars d’infermeria i geriatria,
també el personal de neteja dels
centres sociosanitaris.
• La saturació del sistema sanitari va
comportar, entre altres, que en les
primeres setmanes de pandèmia, les
dones
no
pogueren
estar
acompanyades en el part.
• Les dones han patit una doble
càrrega laboral, la de combinar el
teletreball amb l’atenció de majors i
criatures, especialment en els
confinaments.
• En el cas de dones que han hagut
d’anar a treballar presencialment,
tota aquesta situació s’ha agreujat i
ha posat de manifest que la
conciliació se sustenta en gran
mesura en les esquenes de les
mares i també en les àvies, que en
pandèmia han hagut de deixar de
prestar aquest suport indispensable.
• Per últim, la violència de gènere s’ha
intensificat durant el període de
confinament.
La
convivència
confinada
amb
els
seus
maltractadors i la imposició del
distanciament social, ha incrementat
en un 70% l’atenció dels centres
Dona 24hores.
Així doncs, resulta prou evident que aquesta,
com qualsevol crisi, afecta més a les
persones
amb
més
vulnerabilitats
associades. En aquest cas a la situació
laboral precària, a la manca de xarxa de
suport o al mercat laboral feminitzat en el
que es troben.

Les dones suporten una major càrrega de
treballs precaris i d’economia submergida, un
treball invisible i no pagat que s’ha evidenciat
encara més en la pandèmia.

A més, aquesta crisi que ve a sumar-se -si
no és un efecte- a les crisis econòmica i
climàtica que ja arrossegàvem. Per eixa raó,
cal apostar per un model socioeconòmic
sostenible, que pose la salut de les persones
i el planeta al centre de les polítiques, on les
cures i el sosteniment de la vida estiguen al

A més, aquesta crisi que se suma -si no és
un efecte- a les crisis econòmica i climàtica
que ja arrossegàvem. Per aquesta raó, cal
apostar per un model socioeconòmic
sostenible, que pose la salut de les persones
i el planeta al centre de les polítiques, on les
cures i el sosteniment de la vida estiguen al

Les dones estan majoritàriament en la
primera línia del treball de cures i atenció
sociosanitària, tant en el treball de cures
remunerat, com el no remunerat i
especialment invisibilitat.

Les dones han patit una doble càrrega
laboral, la de combinar el teletreball amb
l’atenció de majors i criatures, especialment
en els confinaments.
En el cas de dones que han hagut d’anar a
treballar presencialment, tota aquesta
situació s’ha agreujat i ha posat de manifest
que la conciliació se sustenta en gran
mesura en les esquenes de les mares i
també en les àvies, que en pandèmia han
hagut de deixar de prestar aquest suport
indispensable.
Per últim, la violència de gènere s’ha
intensificat durant el període de confinament.
La convivència confinada amb els seus
maltractadors i la imposició del distanciament
social, ha incrementat en un 70% l’atenció
dels centres Dona 24hores.

Així doncs, resulta prou evident que aquesta,
com qualsevol crisi, afecta més les persones
amb més vulnerabilitats associades. En
aquest cas, a la situació laboral precària, a la
manca de xarxa de suport o al mercat laboral
feminitzat en el que es troben.
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La saturació del sistema sanitari va
comportar, entre altres, que en les primeres
setmanes de pandèmia, les dones no
pogueren estar acompanyades en el part.
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El rol de cuidadora assignat a les dones
posiciona les professionals sanitàries en la
primera línia d’atenció i resposta a la
malaltia, especialment les infermeres i les
auxiliars d’infermeria i geriatria, també el
personal
de
neteja
dels
centres
sociosanitaris.
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•

centre.

centre.

Des dels ajuntaments, que som la primera
porta a la ciutadania de les polítiques
públiques, hem de fer un major esforç per
contribuir a la igualtat real entre dones i
homes, donant suport a les propostes
d’igualtat per millorar la vida de les persones,
de totes les persones.

Des dels ajuntaments, que som la primera
porta a la ciutadania de les polítiques
públiques, hem de fer un major esforç per
contribuir a la igualtat real entre dones i
homes, en donar suport a les propostes
d’igualtat per millorar la vida de les persones,
de totes les persones.

És per això que proposem els següents

És per això que proposem els següents

Primer. Convidar la ciutadania a reivindicar
un futur sense discriminació per raó de
gènere o de sexe, en el qual homes i dones
formen part de la nostra societat en igualtat
de drets i responsabilitats. Reconeixem que
la desigualtat es fonamenta en creences i
comportaments
amb
base
estructural
diversa, i assumim la importància de
promoure
accions
formatives
i
de
sensibilització social.

SEGON:
Insistim
en
la
necessitat
d'intensificar
des
del
municipalisme
polítiques
d’igualtat
de
caràcter
interseccional i transversal, (des de la
mobilitat, atenció a col·lectius vulnerables,
coeducació
i
conciliació,
fins
a
infraestructures i esport) i a dotar-les.
econòmicament mitjançant l'elaboració de
pressupostos amb perspectiva de gènere

Segon. Insistim en la necessitat d'intensificar
des del municipalisme polítiques d’igualtat de
caràcter interseccional i transversal, (des de
la mobilitat, atenció a col·lectius vulnerables,
coeducació
i
conciliació,
fins
a
infraestructures i esport) i a dotarleseconòmicament mitjançant l'elaboració de
pressupostos amb perspectiva de gènere

TERCER: Donem suport a les dones que
viuen en l’àmbit rural i augmentar els
esforços en el desenvolupament de
polítiques
encaminades
a
fomentar
l'ocupació i l'emprenedoria, l'educació per a
la igualtat de oportunitats en aquest àmbit
especialment.

Tercer. Donem suport a les dones que viuen
en l’àmbit rural i augmentar els esforços en el
desenvolupament de polítiques encaminades
a fomentar l'ocupació i l'emprenedoria,
l'educació per a la igualtat d’oportunitats en
aquest àmbit especialment.

QUART: Manifestem la importància d'aplicar i
implementar la normativa vigent en matèria
d'igualtat retributiva entre dones i home

Quart. Manifestem la importància d'aplicar i
implementar la normativa vigent en matèria
d'igualtat retributiva entre dones i home

CINQUÉ: Reclamem, en l’actual àmbit de
crisi sanitària, la ratificació del Conveni 189
de la OIT (Organització Internacional del
Treball) per a la dignificació del treball a la
llar i les cures.

Cinqué. Reclamem, en l’actual àmbit de crisi
sanitària, la ratificació del Conveni 189 de la
OIT (Organització Internacional del Treball)
per a la dignificació del treball a la llar i les
cures.

SISÉ: Reconeixem les iniciatives i accions
del feminisme i assumim, com a pròpies, les
esferes d'especial preocupació que afecten a
les dones: pobresa, educació i capacitació,
salut, violència, conflictes armats, economia,
poder i presa de decisions, mecanismes
institucionals, drets humans, mitjans de
comunicació i medi ambient.

Sisé. Reconeixem les iniciatives i accions del
feminisme i assumim, com a pròpies, les
esferes d'especial preocupació que afecten a
les dones: pobresa, educació i capacitació,
salut, violència, conflictes armats, economia,
poder i presa de decisions, mecanismes
institucionals, drets humans, mitjans de
comunicació i medi ambient.
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PRIMER: Convidar a la ciutadania a
reivindicar un futur sense discriminació per
raó de gènere i/o sexe, on homes i dones
formen part de la nostra societat en igualtat
de drets i responsabilitats. Reconeixem que
la desigualtat es fonamenta en creences i
comportaments
amb
base
estructural
diversa, i assumim la importància de
promoure
accions
formatives
i
de
sensibilització social.
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ACORDS

ACTA PLE

ACORDS

Vuité. Reclamem la necessitat de dotar les
entitats locals dels mitjans necessaris per a
dur a terme les competències en matèria
d’igualtat i garantir l'impuls d'actuacions que
contribueixen a la convivència, el progrés i el
desenvolupament
social
i
econòmic
sostenible.

El Pleno de la Corporación, estima la moción
presentada por unanimidad.

El Ple de la corporació, estima la moció
presentada per unanimitat.

12. PROPUESTA DE ESTIMACIÓN DE LA
MOCIÓN
DEL
GRUPO
POLÍTICO
CIUDADANOS SOBRE LA REDUCCIÓN
DEL IVA EN PELUQUERIAS.

12. PROPOSTA D'ESTIMACIÓ DE LA
MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC CIUDADANOS
SOBRE LA REDUCCIÓ DE L'IVA EN
PELUQUERIAS

Se retira la moción presentada por el grupo
político Ciudadanos sobre la reducción del
IVA en peluquerías.

Es retira la moció presentada pel grup polític
Ciudadanos sobre la reducció de l'IVA en
perruqueries.

13. PROPUESTA DE ESTIMACIÓN DE LA
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
POLÍTICO PARTIDO POPULAR PARA
UNIRSE A LA PLATAFORMA PARA LA
DEFENSA DE LOS FESTEJOS TAURINOS
TRADICIONALES.

13. PROPOSTA D'ESTIMACIÓ DE LA
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP POLÍTIC
PARTIT POPULAR PER A UNIR-SE A LA
PLATAFORMA PER A LA DEFENSA DELS
FESTEJOS TAURINS TRADICIONALS

La Sra. alcaldesa cede la palabra a D.
Manuel Moreno Comes, portavoz del Partido
Popular que procede a dar lectura a la
moción presentada por el grupo municipal
Partido Popular para unirse a la plataforma
para la defensa de los festejos de
tauromaquia tradicional.

L’alcaldessa cedeix la paraula a Manuel
Moreno Comes, portaveu del Partit Popular,
que procedeix a donar lectura a la moció
presentada pel grup municipal Partit Popular
per a unir-se a la plataforma per a la defensa
dels festejos de tauromàquia tradicional.
MOCIÓ

MOCIÓN
Que presenta Manuel Moreno Comes,
Portavoz del Grupo Partido Popular en el
Ayuntamiento de Museros en nombre y
representación del mismo, mediante el
presente escrito, y en uso de las atribuciones
que le confiere y al amparo de lo establecido
por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de la Ley
8/2010, de la Generalitat, de Régimen Local
de la Comunitat Valenciana, y el Real
Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La tauromaquia tradicional tiene un gran

Que presenta Manuel Moreno Comes,
portaveu del grup Partit Popular a
l'Ajuntament de Museros, en nom i
representació d'aquest, mitjançant en aquest
escrit, i fent ús de les atribucions que li
confereix i a l'empara del que s'estableix per
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, i de la Llei 8/2010, de
la Generalitat, de règim local de la Comunitat
Valenciana, i el Reial decret 2568/1986, de
29 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La tauromàquia

tradicional

té

un

gran
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HUITÉ: Reclamem la necessitat de dotar les
entitats locals dels mitjans necessaris per a
dur a terme les competències en matèria
d’igualtat i garantir l'impuls d'actuacions que
contribueixen a la convivència, el progrés i el
desenvolupament
social
i
econòmic
sostenible.
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Seté. Reafirmar el nostre compromís amb la
igualtat de tracte i d'oportunitats i amb el ple
establiment d'una igualtat real i efectiva.
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SETÉ: Reafirmar el nostre compromís amb la
igualtat de tracte i d'oportunitats i amb el ple
establiment d'una igualtat real i efectiva.

Alguns aficionats, amb l'interés de vetlar per
la defensa d'aquesta tradició s'han unit
recentment creant la Plataforma per a la
Defensa dels Festejos de Tauromàquia
Tradicional, amb l'interés de sumar-se a les
ja existents associacions i federacions que
treballen en aquest objectiu.

A dicha plataforma se están uniendo un gran
número de ayuntamientos, peñas y
asociaciones, y Museros, por la tradición
taurina que posee, es uno de los pueblos
que debe de integrarse en esta nueva
plataforma.

A aquesta plataforma, s'estan unint un gran
nombre
d'ajuntaments,
penyes
i
associacions, i Museros, per la tradició
taurina que posseeix, és un dels pobles que
ha d'integrar-se en aquesta nova plataforma.

Es por ello por lo que proponemos al pleno
de esta corporación municipal, el siguiente
acuerdo.
ACUERDO

És per això que proposem, al ple d'aquesta
corporació municipal, l’acord següent:

1.- Iniciar los trámites para unirse a la
PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LOS
FESTEJOS
DE
TAUROMAQUIA
TRADICIONAL.

Iniciar els tràmits per a unir-se a la
Plataforma per a la Defensa dels Festejos de
Tauromàquia Tradicional.

El Pleno de la Corporación, desestima la
moción presentada con la siguiente votación:
6 votos en contra del PSOE, 1 en contra de
Esquerra Unida, 2 en contra de Compromís,
3 votos a favor del Partido Popular y 1 a
favor de Ciudadanos.

El Ple de la corporació desestima la moció
presentada amb la votació següent: 6 vots en
contra del PSOE, 1 en contra d'Esquerra
Unida,2 en contra de Compromís, 3 vots a
favor del Partit Popular i 1 a favor de
Ciudadanos.

14. PROPUESTA DE ESTIMACIÓN DE LA
MOCIÓN
DEL
GRUPO
POLÍTICO
COMPROMIS PER MUSEROS SOBRE EL
CIERRE DE LA CENTRAL NUCLEAR DE
COFRENTES.

14. PROPOSTA D'ESTIMACIÓ DE LA
MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC COMPROMIS
PER MUSEROS SOBRE EL TANCAMENT
DE
LA
CENTRAL
NUCLEAR
DE
COFRENTS

La Sra. alcaldesa cede la palabra a D. Victor
Xercavins i Garcia, portavoz de Compromís
per Museros que procede a dar lectura a la
moción presentada sobre el cierre de la
central nuclear de Cofrentes.

L’alcaldessa cedeix la paraula a Víctor
Xercavins i Garcia, portaveu de Compromís
per Museros, que procedeix a donar lectura a
la moció presentada sobre el tancament de
la central nuclear de Cofrents.

MOCIÓ SOBRE EL TANCAMENT DE LA
CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTS

MOCIÓ SOBRE EL TANCAMENT DE LA
CENTRAL
NUCLEAR DE COFRENTS

ACORD
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Algunos aficionados, con el interés de velar
por la defensa de esta tradición se han unido
recientemente creando la PLATAFORMA
PARA LA DEFENSA DE LOS FESTEJOS DE
TAUROMAQUIA TRADICIONAL, con el
interés de sumarse a las ya existentes
asociaciones y federaciones que trabajan en
este objetivo.
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arrelament al nostre país, és la festa popular
més important i amb més seguidors de les
que se celebren a Espanya. Museros té un
reconegut prestigi en els festejos taurins
populars (bous de carrer), en haver-hi un bon
nombre de penyes que realitzen exhibicions
taurines, a més de tindre un dia taurí tan
important com el 14 d’agost.
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arraigo en nuestro país, siendo la fiesta
popular más importante y con más
seguidores de las que se celebran en
España. Museros tiene un reconocido
prestigio en los festejos taurinos populares
(bous de carrer), siendo un buen número de
peñas las que celebran exhibiciones
taurinas, además de tener un día taurino tan
importante como el 14 d’Agost.

L'extracció, enriquiment i transport d'urani
(combustible nuclear) genera nombroses
quantitats de gasos d'efecte d'hivernacle. A
més, el procés industrial d'enriquiment del
combustible nuclear és molt contaminant. El
procés industrial té un rendiment penós ja
que només es crema una xicoteta part del
combustible i la resta és altament
radioactiva; finalment, no tenen resolt què fer
d’aquestes
deixalles,
que
han
d'emmagatzemar-se durant centenars de
milers d'anys. L'emmagatzematge és perillós
perquè no es pot assegurar l'estanquitat
d'una infraestructura artificial durant tants
anys. L'alt cost de l'emmagatzematge dels
residus l'hauran de pagar les generacions
futures, tant a pel que fa al cost econòmic
com ambiental o de perillositat per a la salut.
És absolutament injust deixar aquest llegat
als nostres fills i filles.

Al llarg dels pocs més de 65 anys d’ús civil
de l’energia nuclear, hi ha hagut diferents
accidents de diversa importància, que
ocorren amb una freqüència molt major del
que els experts havien pre-vist; en especial,
dos considerats els més greus de la seua
curta història (nivell 7 en l’escala Escala
Internacional
d'Accidents
Nuclears):
Txernòbil, en 1986, i Fukushima, en 2011,
inclosos
entre
els
grans
desastres
mediambientals de la història. El primer
vinculat a errors humans durant el manteniment, amb una evacuació de 135.000
persones en un radi de 30 km (sense
comptar prop dels 500.000 liquidadors que
varen ser usats per a netejar la zona i
impedir que el desastre fora més gran), i el
segon vinculat a un terratrémol de magnitud

Al llarg dels pocs més de 65 anys d’ús civil
de l’energia nuclear, hi ha hagut diferents
accidents de diversa importància, que
ocorren amb una freqüència molt major del
que els experts havien previst; en especial,
dos considerats els més greus de la seua
curta història (nivell 7 en l’escala Escala
Internacional
d'Accidents
Nuclears):
Txernòbil, en 1986, i Fukushima, en 2011,
inclosos
entre
els
grans
desastres
mediambientals de la història. El primer
vinculat a errors humans durant el
manteniment, amb una evacuació de
135.000 persones en un radi de 30 km
(sense
comptar
prop
dels
500.000
liquidadors que varen ser usats per a netejar
la zona i impedir que el desastre fora més
gran), i el segon vinculat a un terratrèmol de
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L'extracció, enriquiment i transport d'urani
(combustible nuclear) genera nombroses
quantitats de gasos d'efecte d'hivernacle. A
més, el procés industrial d'enriquiment del
combustible nuclear és molt contaminant. El
procés industrial té un rendiment penós ja
que només es crema una xicoteta part del
combustible i la resta és altament
radioactiva; finalment, no tenen resolt què fer
d’aquestes
deixalles,
que
han
d'emmagatzemar-se durant centenars de
milers d'anys. L'emmagat-zematge és
perillós perquè no es pot assegurar
l'estanquitat d'una infraestructura artificial
durant
tants
anys.
L'alt
cost
de
l'emmagatzematge dels residus l'hauran de
pagar les generacions futures, tant a pel que
fa al cost econòmic com ambiental o de
perillositat per a la salut. És absolutament
injust deixar aquest llegat als nostres fills i
filles.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Hi ha nombroses raons per a abandonar com
més prompte millor la producció d'energia
elèctrica d'origen nuclear. Les principals
raons són la perillositat i caràcter
contaminant inherent a tot el seu procés, el
fet de ser una energia excessivament
costosa i que, actualment, estem en
disposició de prescindir-ne sense posar en
perill l'abastiment d'energia elèctrica. És una
industria del segle passat, que no té cabuda
en el nostre món modern. Si parem atenció
als objectius de desenvolupa-ment sostenible
de l'ONU (ODS), veiem que aquesta
indústria xoca de ple contra l'objectiu número
7 (energia assequible i no contaminant) i
l'objectiu número 13 (acció pel clima), ja que
la seua explotació, si s’estudia en conjunt,
genera molt més emissions de gasos
d'efecte d'hivernacle que les energies
renovables.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Hi ha nombroses raons per a abandonar com
més prompte millor la producció d'energia
elèctrica d'origen nuclear. Les principals
raons són la perillositat i caràcter
contaminant inherent a tot el seu procés, el
fet de ser una energia excessivament
costosa i que, actualment, estem en
disposició de prescindir-ne sense posar en
perill l'abastiment d'energia elèctrica. És una
industria del segle pas-sat, que no té cabuda
en el nostre món modern. Si parem atenció
als objectius de desenvolupa-ment sostenible
de l'ONU (ODS), veiem que aquesta
indústria xoca de ple contra l'objectiu número
7 (energia assequible i no contaminant) i
l'objectiu número 13 (acció pel clima), ja que
la seua ex-plotació, si s’estudia en conjunt,
genera molt més emissions de gasos
d'efecte d'hivernacle que les energies
renovables.

En el nostre cas, la central nuclear de
Cofrents, va començar a funcionar en 1984, i
la seua prolongació vital que es pretén ara
fins al 2031, suposa un risc inassumible per
a la població de la Ribera i de tot el nostre
país. No hem d’oblidar, a més a més, que la
Vall de Cofrents-Aiora té una sismicitat
històrica, i que d’errors humans o de
desastres naturals (cada volta més freqüents
en
aquesta
era
antropocèntrica
i
d’emergència climàtica), poden donar-se’n, i
es podria produir accidents de nivell màxim.

Un accident a la central nuclear afectaria a
un àrea poblada per més de 2.300.000
d’habitants de les comarques de l’Horta i
València, de les Riberes, la Safor, la Costera,
la Vall d’Albaida, la Foia de Bu-nyol, la Canal
de Navarrés o Aiora-Cofrents, en conjunt un
territori de més de 8.000 quilòmetres
quadrats (més d’una tercera part de la
superfície i quasi la meitat de la població
valenciana). Si am-pliem el cercle a un
centenar de quilòmetres de radi, gens
desgavellat tal com s’han donat els altres
accidents, la població afectada en major o
menor mesura pujaria per damunt dels
4.000.000 habi-tants (més del 80%
valenciana) i més de 15.000 quilòmetres
quadrats (2/3 parts del territori), inclo-ent-hi
les principals poblacions (València, Alacant,
Elx, Gandia, Alzira, Alcoi, Xàtiva, Ontinyent,
...).

Un accident a la central nuclear afectaria a
un àrea poblada per més de 2.300.000
d’habitants de les comarques de l’Horta i
València, de les Riberes, la Safor, la Costera,
la Vall d’Albaida, la Foia de Bunyol, la Canal
de Navarrés o Aiora-Cofrents, en conjunt un
territori de més de 8.000 quilòmetres
quadrats (més d’una tercera part de la
superfície i quasi la meitat de la població
valenciana). Si ampliem el cercle a un
centenar de quilòmetres de radi, gens
desgavellat tal com s’han donat els altres
accidents, la població afectada en major o
menor mesura pujaria per damunt dels
4.000.000
habitants
(més
del
80%
valenciana) i més de 15.000 quilòmetres
quadrats (2/3 parts del territori), incloent-hi
les principals poblacions (València, Alacant,
Elx,
Gandia,
Alzira,
Alcoi,
Xàtiva,
Ontinyent...).

No cal un accident tan greu com el de
Fukushima per a tindre conseqüències
nefastes: una fuga de gas radioactiu o
isòtops a través dels conductes de
refrigeració, contaminaria de radioactivitat el
Xúquer aigües avall de la central nuclear

No cal un accident tan greu com el de
Fukushima per a tindre conseqüències
nefastes: una fuga de gas radioactiu o
isòtops a través dels conductes de
refrigeració, contaminaria de radioactivitat el
Xúquer aigües avall de la central nuclear
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En el nostre cas, la central nuclear de
Cofrents, va començar a funcionar en 1984, i
la seua prolon-gació vital que es pretén ara
fins al 2031, suposa un risc inassumible per
a la població de la Ribera i de tot el nostre
país. No hem d’oblidar, a més a més, que la
Vall de Cofrents-Aiora té una sismicitat
històrica, i que d’errors humans o de
desastres naturals (cada volta més freqüents
en
aquesta
era
antropocèntrica
i
d’emergència climàtica), poden donar-se’n, i
es podria produir accidents de nivell màxim.
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magnitud 9 i un tsunami posterior de 14 m
d’altura, amb una evacuació de més de
150.000 persones i 20 km de radi
d’evacuació, sense comptar els isòtops
radioactius que varen ser alliberats a
l’atmosfera i els oceans. Tot i que els experts
encara no s’han posat d’acord en el nombre
total de víctimes, ni els efectes letals sobre el
medi ambient ila vida del planeta, és evident
que aquests greus efectes perduraran a llarg
termini; a Txernòbil, moriren els boscos 4 km
al voltant de la central nuclear, i en 30 km al
voltant es va produir un augment de la
mortalitat de plantes i animals, així com
pèrdues en la seva capacitat reproductiva,
que va afectar àrees de 13 estats i més de
160.000 km2 (principalment en zones de
Rússia, Bielorússia, Ucraïna, però també a
Suècia,
Finlàndia,
Àustria,
Noruega,
Bulgària, Suïssa, Grècia, Eslovènia, Itàlia i
Moldàvia, en menor escala).
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9 i un tsunami posterior de 14 m d’altura,
amb una evacuació de més de 150.000
persones i 20 km de radi d’evacuació, sense
comptar els isòtops radioactius que varen ser
alliberats a l’atmosfera i els oceans. Tot i que
els experts encara no s’han posat d’acord en
el nombre total de víctimes, ni els efectes
letals sobre el medi ambient i la vida del
planeta, és evident que aquests greus
efectes perduraran a llarg termini; a
Txernòbil, moriren els boscos 4 km al voltant
de la central nuclear, i en 30 km al voltant es
va produir un aug-ment de la mortalitat de
plantes i animals, així com pèrdues en la
seva capacitat reproductiva, que va afectar
àrees de 13 estats i més de 160.000 km2
(principalment en zones de Rússia,
Bielorússia, Ucraïna, però també a Suècia,
Finlàndia, Àustria, Noruega, Bulgària,
Suïssa, Grècia, Eslovènia, Itàlia i Moldàvia,
en menor escala).

Hi ha una gran incertesa sobre l'efecte del
canvi climàtic en les centrals nuclears perquè
han de refredar-se constantment per a
controlar la reacció nuclear en cadena. Els
accidents succeeixen en cas de fallada de
refredament. Durant l'onada de calor de
2003, la meitat dels reactors nuclears
francesos van haver d'apagar-se amb
urgència, fet que s’ha tornat a repetir a 2019.
D’altra banda, si patim una onada de fred de
les mateixes característiques que la de
Texas al febrer de 2021, es podrien gelar les
canonades i tindre molts problemes per al
subministrament d'aigua per a refredar els
reactors nuclears.

Davant l’emergència climàtica, les centrals
nuclears suposen un tap a la transició
energètica cap a un sistema basat en
generació renovable, que és molt més
eficient i barata, i ajuda en la lluita con-tra el
canvi climàtic. Com demostra l’estudi de
Benjamin K. Sovacool et al., publicat a la
revista Na-ture a octubre de 2020, els
sistemes elèctrics no poden apostar
simultàniament per les renovables i la
nuclear per lluitar contra el canvi climàtic. Al
mateix estudi, ens descobreix a més que
l’energia provinent de centrals nuclears a
gran escala no tendeixen a associar-se amb
emissions de carboni significativament més
baixes, mentre que les energies renovables
sí que ho fan.

Davant l’emergència climàtica, les centrals
nuclears suposen un tap a la transició
energètica cap a un sistema basat en
generació renovable, que és molt més
eficient i barata, i ajuda en la lluita contra el
canvi climàtic. Com demostra l’estudi de
Benjamin K. Sovacool et al., publicat a la
revista Nature a octubre de 2020, els
sistemes elèctrics no poden apostar
simultàniament per les renovables i la
nuclear per lluitar contra el canvi climàtic. Al
mateix estudi, ens descobreix a més que
l’energia provinent de centrals nuclears a
gran escala no tendeixen a associar-se amb
emissions de carboni significativament més
baixes, mentre que les energies renovables
sí que ho fan.

Per últim, tenim la qüestió de la dependència
del model: el combustible nuclear és importat
per països que sovint són inestables o estan
en guerra. El combustible nuclear (urani)
tampoc
és
reno-vable
i
s'esgotarà
gradualment.
Podem fer, així, una llista detallada de totes
les raons pel que cal tancar la central nuclear
de Co-frents:

Per últim, tenim la qüestió de la dependència
del model: el combustible nuclear és importat
per països que sovint són inestables o estan
en guerra. El combustible nuclear (urani)
tampoc
és
renovable
i
s'esgotarà
gradualment.
Podem fer, així, una llista detallada de totes
les raons pel que cal tancar la central nuclear
de Cofrents:

1. Per raons de seguretat i perillositat dels
residus:

1. Per raons de seguretat i perillositat dels
residus:

Els danys directes i indirectes durant
la quantitat d’anys que estaria la
contaminació ra-dioactiva present no
es podrien compensar de cap

Els danys directes i indirectes durant la
quantitat d’anys que estaria la contaminació
radioactiva present no es podrien compensar
de cap manera. Cofrents té 37 anys de vida

•
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Hi ha una gran incertesa sobre l'efecte del
canvi climàtic en les centrals nuclears perquè
han de refredar-se constantment per a
controlar la reacció nuclear en cadena. Els
accidents succeeixen en cas de fallada de
refredament. Durant l'onada de calor de
2003, la meitat dels reactors nuclears
francesos van haver d'apagar-se amb
urgència, fet que s’ha tornat a repetir a 2019.
D’altra banda, si patim una onada de fred de
les mateixes característiques que la de Texas
al febrer de 2021, es po-drien gelar les
canonades i tindre molts problemes per al
subministrament d'aigua per a refredar els
reactors nuclears.
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(amb la qual es refrigera, precisament) i
afectaria tots els cultius dels regadius de les
Riberes, l'Albufera i l'aigua d'aixeta de tota la
zona de la Ribera i València, entre altres.
Ens podem imaginar la situació d’inseguretat
econòmica i comercial o d’alarma sanitària i
social que es produiria davant d’aquests
escenaris no improbables, amb afeccions a
l’aigua, alimentació, agricultura, ramaderia,
indústria, turisme, etc.
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(amb la qual es refrigera, precisament) i
afectaria tots els cultius dels regadius de les
Riberes, l'Albufera i l'aigua d'aixeta de tota la
zona de la Ribera i Valèn-cia, entre altres.
Ens podem imaginar la situació d’inseguretat
econòmica i comercial o d’alarma sanitària i
social que es produiria davant d’aquests
escenaris no improbables, amb afeccions a
l’aigua, alimentació, agricultura, ramaderia,
indústria, turisme, etc.

A les empreses elèctriques que
gestionen la central no els importa
generar residus radi-oactius perquè
d'això
s'encarrega
ENRESA.
ENRESA és una entitat pública
empresarial espanyola que té com a
missió fer-se càrrec de la gestió dels
residus radioactius que es generen
al
país,
així
com
del
desmantellament
de
les
instal·lacions nuclears. Allargar la
vida de la nuclear fins a 2030
suposaria afegir al voltant de 300
tones de residus radioac-tius d'alta
intensitat. Qui assumirà el cost de
gestió i custòdia d'aquests residus?
Els ciu-tadans per descomptat.

A les empreses elèctriques que gestionen la
central
no
els
importa
generar
residusradioactius perquè d'això s'encarrega
ENRESA. ENRESA és una entitat pública
empresarial espanyola que té com a missió
fer-se càrrec de la gestió dels residus
radioactius que es generen al país, així com
del desmantellament de les instal·lacions
nuclears. Allargar la vida de la nuclear fins a
2030 suposaria afegir al voltant de 300 tones
de residus radioactius d'alta intensitat. Qui
assumirà el cost de gestió i custòdia
d'aquests residus? Els ciutadans per
descomptat.

•

El risc sísmic en la zona on està
situada la central i la presència de
preses són factors que incrementen
la probabilitat d'accidents, sobretot
en la situació actual de clima
inestable.

El risc sísmicen la zona on està situada la
central i la presència de preses són factors
que incrementen la probabilitat d'accidents,
sobretot en la situació actual de clima
inestable.

2. Per raons econòmiques i laborals:
•

En una notícia del diari Levante-EMV
publicada el passat 24 de febrer de
2021 s'explica que “Cofrents entra
en pèrdues per l'estirada de les
renovables i els impostos" i que "La
patronal adverteix que els preus del
mercat elèctric no han cobert els
costos operatius i exigeix una
reducció fiscal". D'altra banda es
coneixen els beneficis de l'any de
la pan-dèmia de les elèctriques,
"que alguns han multiplicat per huit
l'any 2020". Cal aturar com més

2. Per raons econòmiques i laborals:
En una notícia del diari Levante-EMV
publicada el passat 24 de febrer de 2021
s'explica que “Cofrents entra en pèrdues per
l'estirada de les renovables i els impostos" i
que "La patronal adverteix que els preus del
mercat elèctric no han cobert els costos
operatius i exigeix una reducció fiscal".
D'altra banda es coneixen els beneficis de
l'any de la pandèmia de les elèctriques, "que
alguns han multiplicat per huit l'any 2020".
Cal aturar com més prompte millor aquesta
indústria costosa que sembla obeir a la llei
de "privatitzar els beneficis, socialitzar els

Cód. Validación: 7LH6F53Q7ARM34SJ32QRHD3FC | Verificación: https://museros.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 51

•

Número: 2021-0010 Fecha: 01/07/2021

útil, mentre que Iberdrola pretén estendre el
funcionament de Cofrents fins als 46 anys, si
prorroguem l'activitat fins al 2031, molt per
damunt del període de vida per al qual es va
dissenyar la seua instal·lació. A Alemanya
les centrals nuclears estan sent tancades
amb una mitjana de 32-33 anys d'antiguitat.
Cofrents és una central vella i obsoleta, amb
un reactor similar que el de la clausurada
Garoña o la sinistrada Fukushima. Amb els
anys i les dures condicions de funcionament
(alta pressió, temperatura i radiació), els
materials poden trencar-se amb més
probabilitat com ja va ocórrer a Cofrents amb
una vàlvula que va provocar la seua parada
no programada (urgent) en 2017.
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manera. Cofrents té 37 anys de vida
útil, mentre que Iberdrola pretén
estendre
el
funcionament
de
Cofrents fins als 46 anys, si
prorroguem l'activitat fins al 2031,
molt per damunt del període de vida
per al qual es va dissenyar la seua
instal·lació. A Alemanya les centrals
nuclears estan sent tancades amb
una mitjana de 32-33 anys
d'antiguitat. Cofrents és una central
vella i obsoleta, amb un reactor
similar que el de la clausurada
Garoña o la sinistrada Fukushima.
Amb els anys i les dures condicions
de funcionament (alta pressió,
temperatura i radiació), els materials
poden
trencar-se
amb
més
probabilitat com ja va ocórrer a
Cofrents amb una vàlvula que va
provocar la seua parada no
programada (urgent) en 2017.

Les piscines de residus tòxics
estan al 100% de la seua capacitat.
Continuar l'activitat de la central
obligaria
a
construir
noves
infraestructures costoses per a
emmagatzemar
els
residus
radioactius, i a deixar-los per a
generacions futures.

Les piscines de residus tòxics estan al 100%
de la seua capacitat. Continuar l'activitat de
la central obligaria a construir noves
infraestructures
costoses
per
a
emmagatzemar els residus radioactius, i a
deixar-los per a generacions futures.

•

En cas de desastre paga l'estat
(amb els nostres impostos), no les
asseguradores. Les companyies
asseguradores només cobreixen un
risc de 1.200 milions d'euros, per damunt d'aquesta xifra, un accident el
pagaria l'estat. Fukushima ja ha
suposat 120.000 mi-lions d'euros.
Imaginem-nos les despeses per
descontaminar els nostres rius,
aqüífers, boscos, platges, camps de
cultiu, granges, indústries, carreteres
o pobles. Així mateix, els costos de
gestió dels residus no estan prou
aprovisionats per les empreses,
tenint en compte la seua llarga
durada i difícil gestió, per la qual
cosa al final també seria l'estat
(nosaltres) qui hauria de fer-se
càrrec dels costos en última
instància.

En cas de desastre paga l'estat (amb els
nostres impostos), no les asseguradores. Les
companyies asseguradores només cobreixen
un risc de 1.200 milions d'euros, per da-munt
d'aquesta xifra, un accident el pagaria l'estat.
Fukushima ja ha suposat 120.000 milions
d'euros. Imaginem-nos les despeses per
descontaminar els nostres rius, aqüífers,
boscos, platges, camps de cultiu, granges,
indústries, carreteres o pobles. Així mateix,
els costos de gestió dels residus no estan
prou aprovisionats per les empreses, tenint
en compte la seua llarga durada i difícil
gestió, per la qual cosa al final també seria
l'estat (nosaltres) qui hauria de fer-se càrrec
dels costos en última instància.

•

La indústria nuclear de la central de
Cofrents no pot competir ja en
costos i capacitat de generació
amb les renovables que produïm al
territori peninsular. Benjamin K.
Sovacool et al. a l’estudi de Nature
arriba a la mateixa conclusió: és molt
més eficient des del punt de vista
econòmic
apostar
per
les
renovables.

La indústria nuclear de la central de Cofrents
no pot competir ja en costos i capacitat de
generació amb les renovablesque produïm al
territori peninsular. Benjamin K. Sovacool et
al. a l’estudi de Nature arriba a la mateixa
conclusió: és molt més eficient des del punt
de vista econòmic apostar per les
renovables.

•

Tancar la central de Cofrents
suposarà una millora de l'ocupació.
S’ha de tindre en compte que el
tancament és irremeiable, i ara el
context
socioeconòmic
és
especial-ment avantatjós a les
energies renovables: la substitució
de l'energia generada per la central
nuclear de Cofrents per renovables
suposarà la generació de fins a 10
vegades més llocs de treball que els
que genera actualment la central,
amb una legislació i políti-ca europea
clarament favorable que cal aprofitar.

Tancar la central de Cofrents suposarà una
millora de l'ocupació. S’ha de tindre en
compte que el tancament és irremeiable, i
ara
el
context
socioeconòmic
és
especialment avantatjós a les energies
renovables: la substitució de l'energia
generada per la central nuclear de Cofrents
per renovables suposarà la generació de fins
a 10 vegades més llocs de treball que els
que genera actualment la central, amb una
legislació i política europea clarament
favorable que cal aprofitar. A més, quan la
central tanque, una part dels seus
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deutes", en contra del bé comú, inclús a
costa dels nostres impostos i del cost
d’electricitat de les nostres indústries,
empreses i llars, que paguen més del que
seria normal.

ACTA PLE

prompte millor aquesta indústria
costosa que sembla obeir a la llei de
"priva-titzar els beneficis, socialitzar
els deutes", en contra del bé comú,
inclús a costa dels nos-tres impostos
i del cost d’electricitat de les nostres
indústries, empreses i llars, que paguen més del que seria normal.

3. Per raons de transició energètica i
d’emergència climàtica:

•

Benjamin K. Sovacool et al. a l’estudi
de Nature indica que cada tecnologia
demanda unes característiques dels
sistemes elèctrics diferents, i per tant
són incompatibles en l'estratègia de
lluita contra el canvi climàtic. És més,
cap estat ha aconseguit una
reduc-ció significativa de les
seves emissions apostant per
l'energia nuclear, però sí que ho
han aconseguit diversos apostant
per produir la seva electricitat amb
energies renova-bles. Comptant
l'impacte de tot el cicle de
funcionament d'una central nuclear,
la pro-ducció d'un kW/h nuclear
suposa una emissió mitjana de 66
grams de CO2-eq, més alta que les
energies derivades del vent i solar
fotovoltaica, fet que desmenteix
encara més que l'energia nuclear
siga solució per al canvi climàtic.

Benjamin K. Sovacool et al. a l’estudi de
Nature indica que cada tecnologia demanda
unes característiques dels sistemes elèctrics
diferents, i per tant són incompatibles en
l'estratègia de lluita contra el canvi climàtic.
És més, cap estat ha aconseguit una
reducció significativa de les seves emissions
apostant per l'energia nuclear, però sí que ho
han aconseguit diversos apostant per produir
la seva electricitat amb energies renovables.
Comptant l'impacte de tot el cicle de
funcionament d'una central nuclear, la
producció d'un kW/h nuclear suposa una
emissió mitjana de 66 grams de CO2-eq,
més alta que les energies derivades del vent
i solar fotovoltaica, fet que desmenteix
encara més que l'energia nuclear siga
solució per al canvi climàtic.

•

Els boscos i ecosistemes afectats
al territori valencià i limítrofs, cas
d’una fuita o un ac-cident, seria
enorme. Amb vent de ponent,
bastant comú, el isòtops viatjarien
per les dos Riberes i comarques
veïnes. A més, el riu Xúquer, els
seus ullals i l’Albufera i altres
ecosistemes naturals.

•

Cofrents ha de tancar ja perquè
necessitem
l'aigua
que
consumeix. Cofrents és el prin-cipal
consumidor d'aigua de tota la
Comunitat Valenciana. Té assignada
fins a 32 hm3 d'aigua a l'any,
l'equivalent a 10.500 piscines
olímpiques. D’aquesta aigua se
n’evapora entorn a 20 hm3/any, i la

Els boscos i ecosistemes afectats al territori
valencià i limítrofs, cas d’una fuita o un
accident, seria enorme. Amb vent de ponent,
bastant comú, el isòtops viatjarien per les
dos Riberes i comarques veïnes. A més, el
riu Xúquer, els seus ullals i l’Albufera i altres
ecosistemes naturals.
Cofrents ha de tancar ja perquè necessitem
l'aigua que consumeix. Cofrents és el
principal consumidor d'aigua de tota la
Comunitat Valenciana. Té assignada fins a
3
32 hm d'aigua a l'any, l'equivalent a 10.500
piscines olímpiques. D’aquesta aigua se
3
n’evapora entorn a 20 hm /any, i la resta
torna al riu en forma d’aigua calenta al riu
Xúquer, que es veu afectat per aquesta
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3. Per raons de transició energètica i
d’emergència climàtica:
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treballadors seguiran treballant durant el
període de desmantellament de la central,
que durarà dècades. És més, l'impacte
socioeconòmic del tancament de les centrals
i la seva substitució per renovables és
clarament favorable, segons un estudi de la
Universidad Pablo de Olavide (Cámara,
Martínez i Rodríguez, 2018). Només el
desmantellament d'una central nuclear pot
suposar un impacte socioeconòmic més gran
que el de la mateixa central en funcionament,
com va passar en el cas de Vandellòs I.

ACTA PLE

A més, quan la central tanque, una
part dels seus treballadors seguiran
treballant durant el període de
desmantellament de la central, que
durarà dècades. És més, l'impacte
socioeconòmic del tancament de les
centrals i la seva substitució per
renovables és clarament favorable,
segons un estudi de la Universidad
Pablo de Olavide (Cámara, Martínez
i Rodríguez, 2018). Només el desmantellament d'una central nuclear
pot
suposar
un
impacte
socioeconòmic més gran que el de la
mateixa central en funcionament,
com va passar en el cas de
Vandellòs I.

4. Per ser innecessària i per sobirania
energètica:

La central nuclear de Cofrents tan
sols genera en torno a 1 GW. El pic
màxim de consum horari no ha
arribat mai als 50 GW; a Espanya la
potència instal·lada està entorn als
110 GW. Com va demostrar l'informe
de la Universitat de Comillas
encarregat per Greenpea-ce, es
poden tancar totes les centrals
nuclears
a
Espanya
sense
conseqüències
per
al
subministrament elèctric. Tan sols cal
una bona planificació i gestió del
desmantella-ment. La producció de
vent i del sol ja supera àmpliament
la producció nuclear, i en pocs
anys, simplement complint part dels
objectius de renovables del Pla
Nacional Inte-grat d'Energia i Clima
la pot substituir fàcilment. Això sense
comptar amb la reducció de la
demanda deguda a la pandèmia i la
seva crisi econòmica consegüent
(cal recordar que durant el primer
confinament les nuclears van haver
de baixar la seua producció considerablement) i la reducció encara
més gran que es pot aconseguir
aplicant mesures d'estalvi i eficiència
energètiques. De fet, són les
inversions en aquestes mesures una
de vies assenyalades per la UE com
a prioritàries per a l'acceleració de la
transició ener-gètica i per a l’eixida
de la crisi econòmica.
Les centrals nuclears tampoc són
necessàries com a energia de
suport per a quan no hi haja vent i

La central nuclear de Cofrents tan sols
genera en torno a 1 GW. El pic màxim de
consum horari no ha arribat mai als 50 GW; a
Espanya la potència instal·lada està entorn
als 110 GW. Com va demostrar l'informe de
la Universitat de Comillas encarregat per
Greenpeace, es poden tancar totes les
centrals nuclears a Espanya sense
conseqüències per al subministrament
elèctric. Tan sols cal una bona planificació i
gestió del desmantellament. La producció de
vent i del sol ja supera àmpliament la
producció nuclear, i en pocs anys,
simplement complint part dels objectius de
renovables del Pla Nacional Integrat
d'Energia i Clima la pot substituir fàcilment.
Això sense comptar amb la reducció de la
demanda deguda a la pandèmia i la seva
crisi econòmica consegüent (cal recordar que
durant el primer confinament les nuclears
van haver de baixar la seua producció
considerablement) i la reducció encara més
gran que es pot aconseguir aplicant mesures
d'estalvi i eficiència energètiques. De fet, són
les inversions en aquestes mesures una de
vies assenyalades per la UE com a
prioritàries per a l'acceleració de la transició
energètica i per a l’eixida de la crisi
econòmica.

•

•

Les
centrals
nuclears
tampoc
són
necessàries com a energia de suport per a
quan no hi haja vent i sol simultàniament
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4. Per ser innecessària i per sobirania
energètica:
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pujada de temperatures. L’aigua usada és la
del curs alt del Xúquer, de la millor qualitat.
En un context de canvi climàtic accelerat, en
el qual la regió mediterrània està sent
especialment afectada, els models indiquen
que la temperatura i els requeriments hídrics
ja han augmentat i ho faran encara més en el
futur, mentre que la precipitació, l'escolament
superficial i la recàrrega d'aqüífers estan
descendint des de ja fa dècades. Per això
necessitem urgentment aquesta aigua que
ara consumeix la central de Cofrents per a
beure, regar i mantindre un cabal ecològic
del Xúquer.

ACTA PLE

resta torna al riu en forma d’aigua
calenta al riu Xúquer, que es veu
afectat per aquesta pujada de
temperatures. L’aigua usada és la
del curs alt del Xú-quer, de la millor
qualitat. En un context de canvi
climàtic accelerat, en el qual la regió
mediterrània està sent especialment
afectada, els models indiquen que la
temperatura i els requeriments
hídrics ja han augmentat i ho faran
encara més en el futur, mentre que la
precipitació, l'escolament superficial i
la
recàrrega
d'aqüífers
estan
descendint des de ja fa dècades. Per
això necessitem urgentment aquesta
aigua que ara consumeix la cen-tral
de Cofrents per a beure, regar i
mantindre un cabal ecològic del
Xúquer.

La substitució de l'energia generada per la
central nuclear de Cofrents per renovables
augmentarà
la
nostra
sobirania
energètica. Tant les mines d'urani, com les
instal·lacions per a la seua purificació,
conversió i enriquiment, es troben fora
d'Espanya i en molts casos, en països
geopolíticament inestables. En canvi, les
energies renovables són autòctones tant en
recurs, com en tecnologia (és un dels pocs
sectors en què Espanya és tecnològicament
capdavantera). Per això substituir l'energia
nuclear per renovables suposarà un augment
del grau d'autosuficiència i independència
energètica del nostre terri-tori, amb totes les
conseqüències geoestratègiques que això
suposa.

5. Per acord polític i coherència: Hi ha un
Acord de les Corts Valencianes perquè no
es pror-rogue l'activitat a Cofrents més
enllà de 2021.

5. Per acord polític i coherència: Hi ha un
Acord de les Corts Valencianes perquè no es
prorrogue l'activitat a Cofrents més enllà de
2021.

Per tot això, presentem al Ple de
l'Ajuntament de Museros la proposa
d'adopció dels següents ACORDS:

Per tot això, presentem al
l'Ajuntament de Museros la
d'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Sol·licitar al govern de l’estat
espanyol la parada immediata d'activitats de

Primer.Sol·licitar al govern de l’estat
espanyol la parada immediata d'activitats de

Ple de
proposa
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La substitució de l'energia generada
per la central nuclear de Cofrents per
renovables augmentarà la nostra
sobirania energètica. Tant les
mines d'urani, com les instal·lacions
per a la seua purificació, conversió i
enriquiment,
es
troben
fora
d'Espanya i en molts ca-sos, en
països geopolíticament inestables.
En canvi, les energies renovables
són autòc-tones tant en recurs, com
en tecnologia (és un dels pocs
sectors en què Espanya és tecnològicament capdavantera). Per
això substituir l'energia nuclear per
renovables supo-sarà un augment
del
grau
d'autosuficiència
i
independència energètica del nostre
terri-tori,
amb
totes
les
conseqüències geoestratègiques que
això suposa.

•
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(cosa que passa rarament). Per a la
flexibilitat que necessiten les renovables, la
rigidesa de la nuclear és absolutament
incompatible. A més, les centrals nuclears
espanyoles no tenen (ni està prevista la
inversió) seguiment de càrrega, de manera
que aquesta necessària flexibilitat per a
l'evolució de les renovables mai vindrà des
de la producció nuclear. Aquest paper de
flexibilitat el pot realitzar (ho està fent ja)
l'energia hidroelèctrica i també hi ha
disponibles altres energies renovables de
producció gestionable, com la biomassa i la
termosolar amb emmagatzematge tèrmic.
D'aquestes energies ja es disposen
d'algunes instal·lacions, però a més, tenen
un gran potencial d'expansió. I es compta
també amb l'emmagatzematge d'energia,
una
tecnologia
que
està
madurant
extremadament
ràpid,
especialment
mitjançant
centrals
hidroelèctriques
reversibles, producció i emmagatzematge
d'hidrogen verd i amb bateries.

ACTA PLE

sol simultàniament (cosa que passa
rarament). Per a la flexibilitat que
neces-siten les renovables, la
rigidesa
de
la
nuclear
és
absolutament incompatible. A més,
les centrals nuclears espanyoles no
tenen (ni està prevista la inversió)
seguiment de càrre-ga, de manera
que aquesta necessària flexibilitat
per a l'evolució de les renovables
mai vindrà des de la producció
nuclear. Aquest paper de flexibilitat el
pot realitzar (ho està fent ja) l'energia
hidroelèctrica i també hi ha
disponibles
altres
energies
renovables de producció gestionable,
com la biomassa i la termosolar amb
emmagatzematge tèrmic. D'aquestes
energies ja es disposen d'algunes
instal·lacions, però a més, tenen un
gran potencial d'expansió. I es
compta
també
amb
l'emmagatzematge d'energia, una
tecno-logia que està madurant
extremadament ràpid, especialment
mitjançant centrals hi-droelèctriques
reversibles,
producció
i
emmagatzematge d'hidrogen verd i
amb bateries.

Segon. Sol·licitar al govern de l’estat
espanyol que comence el desmantellament
de la instal·lació durant aquest mateix any,
per a continuar donant llocs de treball a la
població local.

TERCER.- Sol·licitar al govern de la
Generalitat que demane al govern espanyol
el compliment dels Acords aprovats per les
Corts Valencianes, en què es demanava el
tancament en 2021 de la central nuclear de
Cofrents, i l’aposta per un altre model
energètic més segur i sostenible.

Tercer. Sol·licitar al govern de la Generalitat
que demane al govern espanyol el
compliment dels Acords aprovats per les
Corts Valencianes, en què es demanava el
tancament en 2021 de la central nuclear de
Cofrents, i l’aposta per un altre model
energètic més segur i sostenible.

QUART.- Sol·licitar al govern de la
Generalitat i al govern espanyol que,
aprofitant la Llei del canvi climàtic i els Fons
de
reconstrucció
(Next
Generation),
planifique inversions i projectes adequats,
fonamentalment per a la comarca de
Cofrents-Aiora i també a la resta del territori
valencià, apos-tant per una transició
energètica, econòmica i ecològica adequada.
Així, es formarien en primer lloc els
treballadors de la central i els que
indirectament en depenguen, tant en
energies renovables com en altres activitats
compatibles amb el incomparable entorn
agrari, cultural i natural que hem heretat, i
que han d’heretar les nostres filles i fills.

Quart. Sol·licitar al govern de la Generalitat i
al govern espanyol que, aprofitant la Llei del
canvi climàtic i els Fons de reconstrucció
(Next Generation), planifique inversions i
projectes adequats, fonamentalment per a la
comarca de Cofrents-Aiora i també a la resta
del territori valencià, apostant per una
transició energètica, econòmica i ecològica
adequada. Així, es formarien en primer lloc
els treballadors de la central i els que
indirectament en depenguen, tant en
energies renovables com en altres activitats
compatibles amb el incomparable entorn
agrari, cultural i natural que hem heretat, i
que han d’heretar les nostres filles i fills.

El Pleno de la Corporación, estima la moción
presentada por mayoría, con la siguiente
votación: 6 votos a favor del PSOE, 1 a favor
de Esquerra Unida, 2 votos a favor de
Compromís, 3 votos en contra del Partido
Popular y 1 en contra de Ciudadanos.

El Ple de la corporació estima la moció
presentada per majoria, amb la votació
següent: 6 vots a favor del PSOE, 1 a favor
d'Esquerra Unida, 2 vots a favor de
Compromís,3 vots en contra del Partit
Popular i 1 en contra de Ciudadanos.

15. DESPACHO EXTRAORDINARIO.

15. DESPATX EXTRAORDINARI

No hay asuntos que tratar.

No hi ha assumptes a tractar.

16. DACIÓN DE CUENTAS.

16. DACIÓ DE COMPTES

La Sra. Alcaldesa, en nombre de toda la
corporación del Ayuntamiento de Museros
expresa el pésame por la pérdida de D.
Vicente Ruiz Sanfélix, conocido como “el
Xato”, que nos dejó el 17 de febrero. Se da
traslado del pésame a su esposa, e hijos.

L’alcaldessa, en nom de tota la corporació de
l'Ajuntament de Museros, expressa el condol
per la pèrdua de Vicente Ruiz Sanfélix,
conegut com “el Xato”, que ens va deixar el
17 de febrer. Es dona trasllat del condol a la
seua esposa i fills.

Felicita públicamente a Gabriela Berezo
Mendes, vecina de Museros, y a sus padres,
por proclamarse Campeona de España 2021
en la categoría benjamina, con el equipo

Felicita
públicament
Gabriela
Berezo
Mendes, veïna de Museros, i als seus pares,
per proclamar-se campiona d'Espanya 2021
en la categoria benjamina, amb l'equip CGR
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SEGON.- Sol·licitar al govern de l’estat
espanyol que comence el desmantellament
de la instal·lació durant aquest mateix any,
per a continuar donant llocs de treball a la
població local.
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producció d'energia elèctrica de la central
nuclear de Cofrents.

ACTA PLE

producció d'e-nergia elèctrica de la central
nuclear de Cofrents.

Pren la paraula Juan José Carrión Rubio,
regidor de Comerç, Indústria i Majors i dona
compte del Pla resistir. Es van presentar 35
sol·licituds. D'aquestes 31 compleixen els
requisits i aporten la documentació exigida i
han sigut aprovades i 4 de les sol·licituds no
complien els requisits i han sigut
denegades.Les ajudes oscil·len entre 300 €
la que menys, i 3.600 €, la que més. S'ha
consumit més o menys el 48% del
percentatge de la subvenció concedida.

La Sr. Alcaldesa puntualiza que con el 52%
restante de la subvención se estudiará para
ver que otras empresas pudieran optar a
esas ayudas en un segundo Plan Resistir.

L’alcaldessa puntualitza que amb el 52%
restant de la subvenció s'estudiarà per a
veure que altres empreses pogueren optar a
aqueixes ajudes en un segon Pla resistir.

Toma la palabra Dña. Sonia Garcia Ruiz,
concejala de cultura y promoción lingüística y
felicita públicamente y a título personal a la
“Societat Unió Musical de Museros” por el
reconocimiento al haber declarado a las
sociedades musicales de la Comunitat
Valenciana
como
Manifestación
Representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial, según el Consejo de Ministros, a
propuesta del ministro de Cultura y Deporte,
José Manuel Rodríguez Uribes.

Pren la paraula Sonia Garcia Ruiz, regidora
de Cultura i Promoció Lingüística i felicita
públicament i a títol personal la Societat Unió
Musical de Museros pel reconeixement en
haver declarat les societats musicals de la
Comunitat Valenciana com a manifestació
representativa
del
patrimoni
cultural
immaterial, segons el Consell de Ministres, a
proposta del ministre de Cultura i Esport,
José Manuel Rodríguez Uribes.

También comenta que se está haciendo la
programación cultural con el apoyo del
“circuit valencià de cultura” que subvenciona
una parte.

També comenta que la programació cultural
consta del suport del Circuit Valencià de
Cultura que subvenciona una part.

Toma la palabra Dña. Beatriz Sánchez
Botello, concejala de agricultura y medio
ambiente y da cuenta de los siguientes
asuntos:

Pren la paraula Beatriz Sánchez Botello,
regidora d'Agricultura i Medi Ambient i dona
compte dels següents assumptes:
Projecte local adaptació del canvi climàtic.

-

Proyecto local adaptación cambio
climático.

S'ha trobat una parcel·la idònia però falta
formalitzar-laamb un conveni, serà de cessió
d'ús i no de lloguer.

Se ha encontrado una parcela idónea pero
falta formalizarlo a través de un convenio,
será de cesión de uso y no de alquiler.

Agraeix a tots els veïns i veïnes que han
mostrat interés (7 veïns: 12 parcel·les
rústiques oferides) en aquesta proposta i
aprofita per a dir que se'ls proposarà la
iniciativa del banc de terres (local),
l'Ajuntament com a intermediari entre
propietaris de les terres i el veïnat interessat

Agradece a todos los vecinos/as que han
mostrado interés (7 vecinos: 12 parcelas
rústicas ofertadas) en esta propuesta y
aprovecha para decir que se les va a
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Toma la palabra D. Juan José Carrión Rubio,
concejal de comercio, industria y mayores y
da cuenta del Plan Resistir. Se presentaron
35 solicitudes. De ellas 31 cumplen los
requisitos y aportan la documentación
exigida y han sido aprobadas y 4 de las
solicitudes no cumplían los requisitos y han
sido denegadas. Las ayudas oscilan entre
300 € la que menos y 3.600 € la que más. Se
ha consumido más o menos el 48% del
porcentaje de la subvención concedida.

L’alcaldessa felicita públicament tres agents
de la Policia Local de Museros, l'agent núm.
016, el 026 i el 032 per la col·laboració amb
les forces i cossos de seguretat de l'Estat, en
concret
amb
la
Guàrdia
Civil
de
Massamagrell, en la detenció d'un presumpte
delinqüent.
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La Sra. Alcaldesa, felicita públicamente a tres
agentes de la Policia Local de Museros, el
agente nº 016, el 026 y el 032 por la
colaboración con las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, en concreto con la
Guardia Civil del puesto de Massamagrell, en
la detención de un presunto delincuente.

Alboraia.

ACTA PLE

CGR Alboraya.

-

Problemas
(Pinosol).

cableado

eléctrico

Se está estudiando, junto con el
concejal de urbanismo y la brigada municipal
de obras.
-

Tratamientos plaguicidas,
comunicado en las redes:
* Procesionaria.

se

Abocaments del carrer de Joan de Ribera, 3.
Judicialitzada ja la demanda després
d'haver-la modificat i presentat a nom de
l'Ajuntament de Museros, esperem la
resolució judicial.
Problemes de cablejat elèctric (Pinosol).
S'estudia, juntament amb el regidor
d'Urbanisme i amb la brigada municipal
d'obres.

ha

Tractaments de plaguicides, s'ha comunicat
en les xarxes:
Processionària.
Rosegadors.

* Siguen en funcionamiento los
equipos de Smart City en el
alcantarillado, tanto en C/ Juan de
Ribera como en Avda. 1 de Mayo.

Continuen en funcionament els equips de
Smart City en el clavegueram, tant al carrer
de Joan de Ribera com a l’avinguda de l’U de
Maig.

* Roedores

* Valoración Anticimex
* Nueva zona tratamiento jabalíes y
se mantienen las demás (Màs de
Selma)

-

Valoració Anticimex
Nova zona tractament senglars
mantenen les altres (mas de Selma)

i
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Vertidos C/ Juan de Ribera, 3.
Judicializada ya la demanda tras
haberla modificado y presentado a nombre
del Ayuntamiento de Museros, se
está a la espera de la resolución judicial.

El projecte el liderarà una dona, que
treballarà la terra i estudiarà, juntament amb
la Regidoria d'Agricultura i Medi Ambient,
quines espècies cultivar. Els resultats seran
públics i s'informarà sobre aquest anualment.

es

* Próximamente se coordinarán los
tratamientos contra el mosquito y las
cucarachas.

Pròximament es coordinaran els tractaments
contra el mosquit i les paneroles.

I Rutas Ornitológicas guiadas de
Museros.
Centros educativos

I Rutes Ornitològiques guiades de Museros.

Actividad abierta y gratuita como
ocio familiar

Activitat oberta i gratuïta com a oci familiar.

Objetivo: poner en valor recursos
naturales a nivel local.

Objectiu: posar en valor recursos naturals a
nivell local.

Centres educatius .

* Se facilitará material (guías
y prismáticos)

Es facilitarà material (guies i prismàtics)

* Cumplimiento de medidas
COVID
(gel
hidroalcohólico,
mascarilla, grupos reducidos (15

Compliment de mesures COVID (gel
hidroalcohòlic, mascaretes, grups reduïts (15
persones).
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-

a treballar-la.

ACTA PLE

proponer la iniciativa del “BANC DE TERRES
(local), el ayuntamiento como intermediario
entre propietarios de las tierras y los
vecinos/as interesados/as en trabajarla.
El proyecto lo liderará una mujer, quien
trabajará la tierra y estudiará, junto con la
concejalía de agricultura y medio ambiente,
qué especies cultivar. Los resultados serán
públicos y se informará sobre él anualmente.

Es publicaran pròximament dates i horaris.

personas)).
*
Se
publicarán
próximamente fechas y horarios.

-

DOCUMENT I (general).

* DOCUMENTO II (Medio
Ambiente)

DOCUMENT II (medi ambient).

Se hará pública la versión definitiva
por parte de la concejalía de
Agricultura y Medio Ambiente y se
aceptarán propuestas ciudadanas
viables para ejecutar a corto y medio
plazo.

Es farà pública la versió definitiva per part de
la Regidoria d'Agricultura i Medi Ambient i
s'acceptaran propostes ciutadanes viables
per a executar a curt i mitjà termini.

Proyecto Reciclos.
* Implantación de sistema
reciclaje con recompensa.

Projecte recicles
Implantació del sistema de reciclatge amb
recompensa.

de

* Actualmente es un proyecto piloto
cerrado a nivel de Valencia ciudad
pero nos hemos apuntado a una lista
de municipios interesados para
estudiar la viabilidad de la propuesta
en Museros.

Actualment és un projecte pilot tancat a nivell
de València ciutat però ens hem apuntat a
una llista de municipis interessats per a
estudiar la viabilitat de la proposta a
Museros.

-

Se han limpiado solares y zonas
verdes del ayuntamiento y en unas
semanas se empezará la campaña
de
notificaciones
para
las
propiedades privadas.

S'han netejat solars i zones verdes de
l'Ajuntament i en unes setmanes començarà
la campanya de notificacions per a les
propietats privades.

-

ADN canino.
* Reunión con la empresa

ADN caní.

* Se está estudiando ordenanzas de
otros municipios donde ya lo han
instalado.
17. DECRETOS DE ALCALDÍA. DESDE EL
59 HASTA EL 200 DE 2021.
Se da cuenta de la relación de decretos
desde el último Pleno ordinario del 4 de
febrero de 2021, desde el número 59
hasta el 200 de 2021.
La Sra. Alcaldesa hace mención a la
siguiente resolución de alcaldía:
Resolución de Alcaldía nº 153/2021 de fecha
11/03/21 del literal siguiente:

Reunió amb l'empresa.
S'estudien les ordenances d'altres municipis
on ja s’ha instal·lat.

17. DECRETS D'ALCALDIA. DES DEL 59
FINS AL 200 DE 2021
S'informa de la relació de decrets des de
l'últim ple ordinari de 4 de febrer de 2021,
des del número 59 fins al 200 de 2021.
L’alcaldessa fa esment a la següent resolució
d'alcaldia:
Resolució d'alcaldia núm. 153/2021 d’11 de
març de 2021 del literal següent:
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* DOCUMENTO I (general)

Projecte Agenda 2030, en compliment de
ODS de l'ONU.
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-

Proyecto
Agenda
2030,
en
cumplimiento de ODS de la ONU.

ACTA PLE

-

Debiendo resaltar este buen hacer, su
extraordinario comportamiento, compromiso
y ejemplo para favorecer las relaciones con
el resto de administraciones y entidades y su
gran trabajo a través del ejemplo personal y
del gran número de relevantes servicios
prestados, engrandeciendo a través de este
trabajo, liderazgo y buen hacer, la imagen del
cuerpo de la Guardia Civil de Massamagrell y
por tanto la buena imagen de nuestra
Nación, tanto dentro de la misma como fuera
de ella a consecuencia, y sirviendo a modo
de ejemplo, de la buena imagen transmitida
tras la conocida operación Hasse, en la que
actuaron a fin de resolver y erradicar delitos
de odio cometidos contra jugadores de
fútbol, de nacionalidad americana que se
encontraban de intercambio por estudios y
que fueron discriminados con motivo del

Cal ressaltar aquest bon fer, el seu
extraordinari comportament, compromís i
exemple per a afavorir les relacions amb la
resta d'administracions i entitats i la seua
gran faena amb l'exemple personal i del gran
nombre de rellevants serveis prestats,
engrandint a través d'aquest treball, lideratge
i bon fer, la imatge del cos de la Guàrdia Civil
de Massamagrell i, per tant, la bona imatge
de la nostra nació, tant dins d’aquesta com
fora d'aquesta a conseqüència, i tot servint
d'exemple, de la bona imatge transmesa
després de la coneguda operació Hasse, en
la qual van actuar per resoldre i erradicar
delictes d'odi comesos contra jugadors de
futbol, de nacionalitat americana que es
trobaven d'intercanvi per estudis i que van
ser discriminats amb motiu del color de la
seua pell.
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Des de la seua arribada a Massamagrell, el
tinentha mostrat i ha transmés una gran
proximitat professional i personal, iniciativa,
col·laboració i coordinació amb la resta de
cossos policials i entitats diverses, i sent un
enllaç sempre disposat al treball conjunt en
favor dels veïns, en fomentar i afavorir,
mitjançant la seua implicació, compromís i
abnegació, des del primer moment, unes
bones relacions entre els diferents cossos
policials, entre associacions i veïns i amb
l’Administració local, col·laboració i suport
evidenciat, si més no, en l'actual situació de
pandèmia.
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Desde su llegada a Massamagrell, por el
Teniente, se ha mostrado y transmitido una
gran cercanía profesional y personal,
iniciativa, colaboración y coordinación con el
resto de cuerpos policiales y entidades
diversas, siendo un enlace siempre
dispuesto al trabajo conjunto en favor de los
vecinos, fomentando y favoreciendo, a través
de su implicación, compromiso y abnegación,
desde el primer momento, unas buenas
relaciones entre los diferentes cuerpos
policiales, entre asociaciones y vecinos y con
la propia administración local, colaboración y
apoyo evidenciado, si más cabe, en la actual
situación de pandemia.

“Després d'haver observat de manera directa
i com a representant del conjunt dels veïns
de la localitat de Museros, unes qualitats i
capacitats professionals i personals que han
de ser reconegudes amb motiu de
l'acompliment constant i abnegat de l'exercici
de la seua professió, del gran lliurament en
favor de garantir la seguretat dels nostres
veïns i de la nostra població i també dels
veïns i de les poblacions en la qual exerceix
la seua labor com a cap del lloc principal de
la Guàrdia Civil de Massamagrell i
principalment en ser notòria la circumstància
d’observar com des de la seua incorporació
com a comandant en lloc de la Guàrdia Civil
de Massamagrell ha potenciat de forma molt
rellevant la seua imatge institucional, i ha
situat el cos de la Guàrdia Civil en una
posició elevada de servei i de resolució de
les situacions de conflicte, de pertorbació de
l'ordre o de prevenció o resolució del delicte,
en ser evidents i objectius els nombrosos i
rellevants serveis realitzats durant els últims
anys impulsats mitjançant la seua direcció i
treball rigorós i tenaç, s'insta la present
sol·licitud.

ACTA PLE

“Tras haber podido observar de forma directa
y como representante del conjunto de los
vecinos de la localidad de Museros, unas
cualidades y capacidades profesionales y
personales que deben ser reconocidas con
motivo del desempeño constante y abnegado
del ejercicio de su profesión, de la gran
entrega en favor de garantizar la seguridad
de nuestros vecinos y de nuestra población y
también de los vecinos y de las poblaciones
en la que viene desempeñando su labor
como Jefe del Puesto Principal de la Guardia
Civil de Massamagrell y principalmente
siendo notoria la circunstancia de poder
observar como desde su incorporación como
Comandante de Puesto, la Guardia Civil de
Massamagrell ha potenciado de forma muy
relevante su imagen institucional, situando el
cuerpo de la Guardia Civil en una posición
elevada de servicio y de resolución de las
situaciones de conflicto, de alteración del
orden o de prevención o resolución del
delito, siendo evidentes y objetivos los
numerosos y relevantes servicios realizados
durante los últimos años impulsados a través
de su dirección y trabajo riguroso y tenaz, se
insta la presente solicitud.

PRIMERO. Solicitar al Excmo. Sr. Introductor
de embajadores del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Madrid, la condecoración a D.
Carlos Cristian Lacalle Marquina, con la
REAL ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA en
el grado de CRUZ DE OFICIAL y que sean
justamente
reconocidos
los
méritos,
abnegación, valores y comportamientos
extraordinarios demostrados, así como el
servicio y comportamiento que viene
realizando el Teniente, más allá de lo que
pudiera ser exigible a un funcionario en su
posición o situación, redundando los
extraordinarios servicios y comportamientos
mostrados en beneficio de nuestra nación y
habiendo potenciado a través de su
implicación, trabajo y dedicación la imagen
institucional de la Guardia Civil de
Massamagrell y la del conjunto de la Guardia
Civil a través de los muchos e importantes
servicios prestados, cuyos datos se
relacionan a continuación:
a) Nombre y apellidos de la persona
propuesta.
D. CARLOS CRISTIAN LACALLE
MARQUINA (48.381.542-F).
b) Nacionalidad.
ESPAÑOLA.
c) Lugar y fecha de nacimiento.
VALENCIA, 19 DE DICIEMBRE DE

RESOLC
Primer. Sol·licitar a l'Excm. Sr. Introductor
d'Ambaixadors del Ministeri d'Afers exteriors
de Madrid, la condecoració a Carlos Cristián
Lacalle Marquina, amb laReial Orde d’Isabel
la Catòlica en el grau de creu oficiali que
siguen justament reconeguts els mèrits,
abnegació,
valors
i
comportaments
extraordinaris demostrats, i també, el servei i
comportament que realitza el tinent, més
enllà del que poguera ser exigible a un
funcionari en la seua posició o situació,
redundant els extraordinaris serveis i
comportaments mostrats en benefici de la
nostra nació i havent potenciat a través de la
seua implicació, treball i dedicació la imatge
institucional de la Guàrdia Civil de
Massamagrell i la del conjunt de la Guàrdia
Civil amb molts i importants serveis prestats,
les dades dels quals es relacionen a
continuació:

a)
Nom i cognoms de la persona
proposada.
Carlos
Cristián
Lacalle
Marquina
(48381542F).
b)
Nacionalitat.
Espanyola.
c)
Lloc i data de naixement.
València, 19 de desembre de 1976.
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RESUELVO

Vist aquests comportaments extraordinaris i
de gran rellevància, tant nacional com
internacional,en auxili als nostres veïns i
d'aquells que temporalment s’hi han trobat, al
nostre poblei a la resta de veïns i de les
poblacions de l'Horta Nord en la qual realitza
la seuatasca professional, i a més, en
afavorir
i
potenciar
les
bones
relacionsinstitucionals, en aconseguir un
millor servei als nostres veïns i ha verenaltit
fruit del seu treball, lideratge, motivació i
implicació la bonaimatgede laGuàrdiaCivilde
Massamagrell.
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Atendiendo
a
estos
comportamientos
extraordinarios y de gran relevancia, tanto
nacional como internacional, en auxilio a
nuestros vecinos y de aquellos que
temporalmente han podido encontrarse en él,
a nuestro pueblo y al resto de vecinos y de
las poblaciones de L’Horta Nord en la que
realiza su labor profesional y además
favoreciendo y potenciando las buenas
relaciones institucionales, logrando un mejor
servicio a nuestros vecinos y habiendo
ensalzado fruto de su trabajo, liderazgo,
motivación e implicación la buena imagen de
la Guardia Civil de Massamagrell

Ha afavorit aquesta actuació, tant la imatge
del cos de la Guàrdia Civil per la seua ràpida
resolució, malgrat que s'havia estés el
problema a diverses poblacions, com la
imatge internacional del nostre país, tant per
la gran repercussió televisiva que va tindre
com per tractar-se de menors d'intercanvi i
en mostrar a la resta de països aquesta
ràpida actuació a fi d'erradicar aquest tipus
de racisme i xenofòbia sobre els menors i
sobre l'esport.

ACTA PLE

color de su piel, favoreciendo esta actuación,
tanto la imagen del cuerpo de la Guardia
Civil por su rápida resolución, pese a que se
había extendido el problema a varias
poblaciones, como la imagen internacional
de nuestro país, tanto por la gran
repercusión televisiva que tuvo como por
tratarse de menores de intercambio y al
mostrar al resto de países esta rápida
actuación a fin de erradicar este tipo de
racismo y xenofobia sobre los menores y
sobre el deporte.

e) Profesión o puesto de trabajo que ocupe.
TENIENTE DE LA GUARDIA CIVIL.
COMANDANTE DEL PUESTO
PRINCIPAL DE MASSAMAGRELL
(VALENCIA) DESDE JULIO DE 2017.
f) Otros puestos desempeñados.
OFICIAL JEFE ADJUNTO DE LA
COMPAÑÍA DE REQUENA Y
COMANDANTE DE PUESTO EN CHIVA
Y BÉTERA (VALENCIA).
g) Condecoraciones que posea, en su caso.
-

CRUZ DE LA ORDEN DEL MÉRITO
CIVIL,

-

MEDALLA AL MÉRITO DE LA
PROTECCIÓN CIVIL EN SU
CATEGORÍA DE BRONCE CON
DISTINTIVO ROJO,

-

CRUZ DE LA REAL Y MILITAR
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO

-

CRUZ DE LA ORDEN AL MÉRITO
DE LA GUARDIA CIVIL CON
DISTINTIVO BLANCO.

SEGUNDO.
Fundamentar
la
petición
exponiendo de forma escueta y cronológica
los importantes y números servicios,
adjuntando los recortes de prensa que
evidencian estos méritos y gran labor
profesional ensalzando la imagen de la
Guardia Civil:

e)

Professió o lloc de treball que ocupa.

Tinent de la Guàrdia Civil. Comandant del
lloc principal de Massamagrell (València) des
de juliol de 2017.
f)
Altres llocs exercits.
Oficial cap adjunt de la companyia de
Requena i comandant de lloc a Xiva i Bétera
(València).
g)
Condecoracions que posseïsca, en
el seu cas.
Creu de l’Orde del Mèrit Civil.
Medalla al Mèrit de la Protecció Civil,
en la categoria de bronze amb distintiu roig.
Creu de la Reial i Militar Orde de
Sant Hermenegild.
Creu de l’Orde al Mèrit de la Guàrdia
Civil amb distintiu blanc.

Segon. Fonamentar la petició exposant de
manera resumida i cronològica els importants
i números serveis, i adjuntar les retallades de
premsa que evidencien aquests mèrits i gran
tasca professional i enaltir la imatge de la
Guàrdia Civil:

-

30 de noviembre de 2017. Dos
detenidos por el robo de 19
ciclomotores en la comarca en
Museros, Rafelbunyol, Albuixech y
Massamagrell. Los robos se producían
desde el mes de marzo de 2017 en las
localidades de Museros, Albuixech,
Massamagrell y Rafelbunyol.

30 de novembre de 2017. Dos
detinguts pel robatori de 19 ciclomotors al
terme de Museros, Rafelbunyol, Albuixec i
Massamagrell. Els robatoris es produïen des
del mes de març de 2017 a les localitats de
Museros,
Albuixec,
Massamagrell
i
Rafelbunyol.

-

28 de diciembre de 2017. Dos
detenidos y un tercer investigado en la
operación “INTERCEPTOR”, en el que
la Guardia Civil esclareció una
veintena de robos con fuerza en el
interior de vehículos en l’Horta Nord,
robos en lo que el autor o autores
accedían al interior del vehículo
mediante el forzado de una de las
ventanillas.

28 de desembre de 2017. Dos
detinguts i un tercer investigat en l'operació
Interceptor, en el qual la Guàrdia Civil va
esclarir una vintena de robatoris amb força a
l'interior de vehicles a l'Horta Nord, robatoris
en el quals l'autor o autors accedien a
l'interior del vehicle mitjançant forçant una de
les finestretes.

-

16 de enero de 2018. Un detenido y
cuatro investigados en la operación
“CANAIXECH”
como
presuntos
autores de 30 delitos de robo con

16 de gener de 2018. Un detingut i
quatre investigats en l'operació Canaixech
com a presumptes autors de 30 delictes de
robatori amb força en diferents punts de les
localitats de Rafelbunyol, la Pobla Farnals,
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CHIVA (VALENCIA).

d)
Residència habitual i domicili.
Xiva (VALÈNCIA).

Cód. Validación: 7LH6F53Q7ARM34SJ32QRHD3FC | Verificación: https://museros.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 51

d) Residencia habitual y domicilio.

ACTA PLE

1976.

-

5 de marzo de 2018. Detenido en la
operación 'FAHZEUG' un hombre por
56 delitos de robos y daños en
vehículos de poblaciones de L'Horta
Nord. El detenido utilizaba unas tijeras
para forzar las cerraduras de vehículos
de
diferentes
dimensiones
sustrayendo los efectos personales
que se encontraban en su interior

-

23 de marzo de 2018. Detenido en la
operación “MONLAN” un alunicero por
cometer al menos 9 robos en
restaurantes de l’Horta Nord. El
detenido impactaba los vehículos
sustraídos previamente contra el
acceso a los locales de hostelería a fin
de facilitar el acceso a su interior,
causando por tanto gran cantidad de
daños contra dichos establecimientos
y recuperando dos vehículos y una
máquina de juegos que fueron
devueltos a sus propietarios.

-

24 de abril de 2018. Tres detenidos en
la operación “TANTE” presuntos
autores de once delitos de robo con
fuerza y pertenencia a grupo criminal,
ascendiendo el valor de lo sustraído a
más de un millón de euros. Se
desmanteló un grupo especializado en
robar en naves industriales y se
recuperó de un centro de reciclaje una

19 de febrer de 2018. Quatre
detinguts i un investigat en l'operació Saugen
per tràfic de drogues. La Guàrdia Civil va
desmantellar 5 punts de venda de droga a la
xicoteta Albuixec i a Massalfassar i els
agents van realitzar i practicar cinc registres,
alguns
d'aquests
simultàniament,
en
garatges i domicilis es van confiscar prop de
100 grams de cocaïna, a més d'útils per a la
distribució de la droga, com a bàscules,
filferro, bosses i 1.600 € en metàl·lic.

5 de març de 2018. Detingut en
l'operació Fahzeug un home per 56 delictes
de robatoris i danys en vehicles de
poblacions de l'Horta Nord. El detingut
utilitzava unes tisores per a forçar els panys
de vehicles de diferents dimensions per
sostraure els efectes personals que es
trobaven a l’interior.
23 de març de 2018. Detingut en
l'operació Monlan un lladre per cometre
almenys 9 robatoris en restaurants de l'Horta
Nord. El detingut impactava els vehicles
sostrets prèviament contra els vidres o
accessos als locals d'hostaleria a fi de
facilitar l'accés al seu interior, que causava
per tant gran quantitat de danys contra
aquests establiments i es va recuperar dos
vehicles i una màquina de jocs que van ser
retornats als seus propietaris.

24 d'abril de 2018. Tres detinguts en
l'operació Tante presumptes autors d'onze
delictes de robatori amb força i pertinença a
grup criminal, per un valor del sostret a més
d'un milió d'euros. Es va desmantellar un
grup especialitzat a robar en naus industrials
i es va recuperar d'un centre de reciclatge
una màquina embotidora, amb una valoració
d'uns 5.500 €, la qual va ser reconeguda pel
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19 de febrero de 2018. Cuatro
detenidos y un investigado en la
operación “SAUGEN” por tráfico de
drogas. La Guardia Civil desmanteló 5
puntos de venta de droga al menudeo
en
Albuixech
y
Massalfassar
realizando practicando cinco registros
por los agentes, algunos de ellos
simultáneamente,
en
garajes
y
domicilios se incautaron cerca de 100
gramos de cocaína, además de útiles
para la distribución de la droga, como
básculas, alambre, bolsas y 1.600
euros en metálico.
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Museros, Massalfassar, Massamagrell i
Albuixec. En els escorcollsrealitzats, els
agents de la Guàrdia Civil van trobar sis
ciclomotors desmuntats per peces, deu
bicicletes també desmuntades i tretze
pneumàtics de ciclomotors, a més d'una
escopeta d'aire comprimit modificada, una
caixa de regirar, cartutxos de caça, una
bossa de pólvora i dos telèfons mòbils. El
valor del recuperat erade 16.000 €,
aproximadament.

ACTA PLE

fuerza en distintos puntos de las
localidades de Rafelbunyol, Pobla
Farnals,
Museros,
Massalfassar,
Massamagrell y Albuixech. En los
registros establecidos los agentes de
la Guardia Civil encontraron seis
ciclomotores desmontados por piezas,
diez bicicletas también desmontadas,
y trece neumáticos de ciclomotores,
además de una escopeta de aire
comprimido modificada, una caja de
revolver, cartuchos de caza, una bolsa
de pólvora y dos teléfonos móviles. El
valor de lo recuperado ascendería a
unos 16.000 euros.

-

4 de junio de 2018. Cuatro detenidos y
trece investigados por insultos racistas
y xenófobos en partidos de fútbol
juvenil de Horta Nord en el marco de la
operación “HASSE”. Esta operación
tuvo gran transcendencia mediática al
tratarse de insultos racistas durante
los partidos de fútbol dirigidos a
menores deportistas de nacionalidad
estadounidense.

-

4 de julio de 2018. Una detenida por 6
estafas para obtener préstamos
bancarios en el marco de la operación
“BORROWING’ por su presunta
implicación
en
16
delitos
de
usurpación de estado civil, estafa y
falsificación de documento privado.
Gracias a esta actuación de los
agentes se ha esclarecido estos
hechos que rondaban los 12.000
euros conseguidos ilícitamente.

-

17 de julio de 2018. Detenido, la
operación “OCEBI”, un hombre
sospechoso de tres delitos de hurto en
empresas y obras en polígonos
industriales de la demarcación de
Massamagrell por la sustracción de
diverso material de obra.

-

20 de julio de 2018. Detención de una
persona que se atrincheró desde la
tarde a la madrugada siguiente en su
domicilio reteniendo a su mujer y a su
hijo, armado con un arpón y
amenazando con disparar con un
revolver.

-

1 de octubre de 2018. Dos detenidos,
en la operación “CUPCAKE” por su
implicación en hasta catorce delitos

3 de maig de 2018. Un detingut en
l'operació Oleander supòsit responsable de
deu robatoris amb violència i intimidació,
robatori amb força en les coses en interior
del domicili i desobediència a l’agent
autoritat, amenaces, furt, contra la seguretat
viària, robatori i furt d'ús vehicle de motor i
usurpació de funcions públiques, una de les
víctimes era menor d'edat. Es tractava d'un
home que portava una arma blanca per a
intimidar les víctimes. Els agents van
recuperar un vehicle sostret i entregar-lo al
seu propietari legítim.

4 de juny de 2018. Quatre detinguts i
tretze investigats per insults racistes i
xenòfobs en partits de futbol juvenil de
l’Horta Nord en el marc de l'operació Hasse.
Aquesta
operació
va
tindre
gran
transcendència mediàtica en tractar-se
d'insults racistes durant els partits de futbol
dirigits a menors esportistes de nacionalitat
estatunidenca.
4 de juliol de 2018. Una detinguda
per 6 estafes per a obtindre préstecs
bancaris en el marc de l'operació Borrowing
per la seua presumpta implicació en 16
delictes d'usurpació d'estat civil, estafa i
falsificació de document privat. Gràcies a
aquesta actuació dels agents s'ha esclarit
aquests fets que suposaven un total de
12.000 € aconseguits il·lícitament.

17 de juliol de 2018. Detingut en
l'operació Ocebi, un home sospitós de tres
delictes de furt en empreses i obres en
polígons industrials de la demarcació de
Massamagrell per la sostracció de material
d'obra divers.
20 de juliol de 2018. Detenció d'una
persona que es va atrinxerar, des de la
vesprada fins a la matinada següent, en el
seu domicili i va retindre la seua dona i el seu
fill, armat amb un arpó amenaçava disparar
amb unapistola.
1 d'octubre de 2018. Dos detinguts
en l'operació Cupcake per la seua implicació
en catorze delictes relacionats amb el
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3 de mayo de 2018. Un detenido en la
operación “OLEANDER” supuesto
responsable de diez robos con
violencia e intimidación, robo con
fuerza en las cosas en interior
domicilio y desobediencia a agente
autoridad, amenazas, hurto, contra la
seguridad vial, robo y hurto de uso
vehículo a motor y usurpación de
funciones públicas, siendo algunas de
las víctimas menores de edad. Se
trataba de un varón que esgrimía un
arma blanca para intimidar a las
víctimas. Los agentes pudieron
recuperar un vehículo sustraído y
entregárselo a su legítimo propietario
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seu legítim propietari i es va procedir a la
devolució i lliurament a aquest.

ACTA PLE

máquina
embutidora,
con
una
valoración de unos 5.500 euros, la
cual fue reconocida por su legítimo
propietario y se procedió a la
devolución y entrega al mismo.

-

26 de diciembre de 2018. Detenida
una persona, en la operación “GUIMA”
por más de 16 hechos delictivos en
comercios de l’Horta Nord. Esta
persona presuntamente actuaba solo y
portando un arma blanca para
intimidar a los empleados de los
establecimientos usando a veces la
violencia, el autor de los hechos se
ocultaba el rostro con un casco o
pasamontañas a fin de ocultar su
identidad.

-

9 de enero de 2019. Detenido por
incendiar 16 vehículos en Museros y
Massamagrell. El detenido se movía
por los municipios en bicicleta y
utilizaba casco para evitar ser
reconocido ya que también tenía en
vigor una orden de búsqueda,
detención y entrada en prisión. Se
habían generado gran alarma social y
habían obligado a desalojar a diversas
personas de sus domicilios a causa
del fuego ocasionado en los vehículos.

-

31 de enero de 2019. Detenidos dos
presuntos autores de 11 robos en
viviendas y garajes de L´Horta Nord.
Los presuntos autores utilizaban
diferentes clases de herramientas para
poder abrir las cerraduras y así poder,
para acceder al interior. Normalmente
actuaban de noche para no ser vistos.
Los
agentes
intervinieron
un
ordenador portátil, dos cámaras de
fotos, tres móviles, dos videoconsolas
y varias prendas de vestir.

-

24 de febrero de 2019. Detención de
seis personas, en las operaciones
“DAMAX”, y “DOUYON” realizadas por
la Guardia Civil de Alfafar y
Massamagrell, por su supuesta

25 d'octubre de 2018. Dos detinguts,
en l'operació Fifty euro, per estafar
comerços de Massamagrell, Museros, la
Pobla de Farnals i Almàssera amb bitllets de
50 i 20 € falsos. En l’escorcoll realitzat pels
agents, es van descobrir estris indiciaris de la
presumpta fabricació de bitllets i es van
esclarir 25 delictes de falsificació i estafa.

26 de desembre de 2018. Detinguda
una persona en l'operació Guima per més de
16 fets delictius en comerços de l'Horta Nord.
Aquesta persona presumptament actuava
sols i portava una arma blanca per a
intimidar els empleats dels establiments; de
vegades, utilitzava la violència, l'autor dels
fets s'ocultava el rostre amb un casc o
passamuntanyes per tal d'ocultar la seua
identitat.
9 de gener de 2019. Detingut per
incendiar 16 vehicles a Museros i
Massamagrell. El detingut es movia pels
municipis amb bicicleta i utilitzava casc per a
evitar ser reconegut ja que també tenia en
vigor una ordre de cerca, detenció i entrada a
la presó. S'havien generat gran alarma social
i havien obligat a desallotjar a diverses
persones dels seus domicilis a causa del foc
ocasionat als vehicles.

31 de gener de 2019. Detinguts dos
presumptes autors d'11 robatoris en
habitatges i garatges de l´Horta Nord. Els
presumptes autors utilitzaven diferents
classes d'eines per obrir els panys i, així,
accedir a l'interior. Normalment, actuaven de
nit per a no ser vistos. Els agents van
intervindre un ordinador portàtil, dues
càmeres de fotos, tres mòbils, dues
videoconsoles i diverses peces de vestir.
24 de febrer de 2019. Detenció de
sis persones, en les operacions Damax i
Douyon realitzades per la Guàrdia Civil
d'Alfafar i Massamagrell, per la seua
suposada implicació en diferent grau dels
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25 de octubre de 2018. Dos detenidos,
en la operación “FIFTY EURO”, por
estafar a comercios de Massamagrell,
Museros, Pobla de Farnals y
Almàssera con billetes de 50 y 20
euros falsos. En el registro realizado
por los agentes se descubrieron
enseres indiciarios de la presunta
fabricación de billetes esclareciendo
25 delitos de falsificación y estafa.
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robatori en habitatges i comerços de l'Horta
Nord. Sembla que els detinguts atemorien
les seues víctimes emprant en alguna ocasió
un ganivet i detencions il·legals;altres
vegades, amenaçava verbalment i obligava
les seues víctimes a portar-los a les seues
cases per a apoderar-se dels seus béns.

ACTA PLE

relacionados con el robo en viviendas
y comercios de l’Horta Nord. Al
parecer, los detenidos atemorizaban a
sus víctimas empleando en alguna
ocasión un cuchillo y detenciones
ilegales, en otras les amenazaban
verbalmente obligando a sus víctimas
a llevarles a sus casas para
apoderarse de sus bienes.

-

7 de junio de 2019. Detención de dos
personas, en la operación “THE
SAME” por cometer 20 robos en
máquinas de billetes de metro. Los
espacios donde tuvieron lugar estos
actos delictivos fueron las estaciones
de metro de Albalat del Sorells,
Meliana,
Foios,
Massamagrell,
Museros, Rafelbunyol, Almássera y la
de Benimaclet en Valencia.

-

31 de octubre de 2019. Detención de
dos personas, en la operación
“BRUNCH” por delitos de daños en
más de 50 vehículos y cuyos autores
solo realizaban actos vandálicos en los
vehículos sin llegar a sustraer nada de
su
interior
cuando
éstos
se
encontraban estacionados en la vía
pública.

-

29 de noviembre de 2019. Detención
de una persona, en la operación
“LAMPARARIO” por un total de
dieciséis (16) delitos (1 robo con
violencia y 15 delitos de robo con
fuerza), el robo con violencia conocido
como "Mata león" consistente en
agarrar a la víctima del cuello hasta
dejarla inconsciente y así perpetrar el
robo y otro robo en el interior de una
iglesia de la población de Rafelbunyol.

-

26 de mayo de 2020. Detención de
una persona, en la operación
“INVITTO” por un total de 33 delitos de
robo con fuerza en interior de
vehículos, daños y hurto, en la
comarca
de
L’Horta
Nord,
cometiéndose
principalmente
en
horario nocturno y durante el

22 de maig de 2019. Detenció d'una
persona i investigació d'una altra, en
l'operació Powerbat, per deu sostraccions de
bateries de camió a Museros i Massamagrell.
La importància de l'operació es va destacar
pel perjudici que ocasionava la sostracció
d'aquestes bateries per als transportistes pel
fet que el vehicle quedava immobilitzat fins a
la reparació dels danys ocasionats.

7 de juny de 2019. Detenció de dues
persones en l'operació The Same per
cometre 20 robatoris en màquines de bitllets
de metro. Els espais on van tindre lloc
aquests actes delictius van ser les estacions
de metro d'Albalat del Sorells, Meliana,
Foios, Massamagrell, Museros, Rafelbunyol,
Almàssera i la de Benimaclet a València.
31 d'octubre de 2019. Detenció de
dues persones en l'operació Brunch per
delictes de danys en més de 50 vehicles, els
autors dels quals només realitzaven actes
vandàlics en els vehicles sense arribar a
sostraure res del seu interior quan aquests
es trobaven estacionats a la via pública.

29 de novembre de 2019. Detenció
d'una personaen l'operació Lamparario per
un total de setze delictes (un robatori amb
violència i quinze delictes de robatori amb
força), el robatori amb violència conegut com
Mata León consistia a agarrar a la víctima del
coll fins a deixar-la inconscient i així
perpetrar el robatori, i d’un altre robatori a
l'interior d'una església de la població de
Rafelbunyol.
26 de maig de 2020. Detenció d'una
persona, en l'operació Invitto per un total de
33 delictes de robatori amb força a l’interior
de vehicles, danys i furt, a la comarca de
l'Horta Nord, es cometien principalment en
horari nocturn i durant el confinament per
l'estat d'alarma. Les víctimes no eren
coneixedores del delicte fins desprésd’alguns
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22 de mayo de 2019. Detención de
una persona e investigación de otra,
en la operación “POWERBAT”, por 10
sustracciones de baterías de camión
en Museros y Massamagrell. La
importancia de la operación se
destacó
por
el
perjuicio
que
ocasionaba la sustracción de estas
baterías para los transportistas debido
a
que
el
vehículo
quedaba
inmovilizado hasta la reparación de los
daños ocasionados.
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delictes de cultiu i elaboració de substàncies
estupefaents i defraudació de fluid elèctric,
usurpació d'estat civil i pertinença a
organització
criminal.
Amb
aquestes
actuacions, es van intervindre 6.300 plantes
de marihuana que formaven part de diferents
cultius indors.

ACTA PLE

implicación en distinto grado de los
delitos de cultivo y elaboración de
sustancias
estupefacientes
y
defraudación de fluido eléctrico,
usurpación
de
estado
civil
y
pertenencia a organización criminal.
Con estas actuaciones se intervinieron
6.300 plantas de marihuana que
formaban parte de distintos cultivos
“indoor”.

-

30 de noviembre de 2020. Detención
de dos personas, en la operación
“CACIME”, por su presunta implicación
en varios delitos de robo con fuerza y
hurto, haciendo uso principalmente de
su habilidad e intentando aprovechar
el descuido de los comerciantes de
Massamagrell y Museros.

Son estos importantes servicios, los cuales
han llegado a conocimiento de nuestros
vecinos a través de los medios de
comunicación, los que les han traído
tranquilidad y sosiego tras cada detención de
estos delincuentes y los que han ensalzado
la imagen de la Guardia Civil y de nuestra
nación.

30 de setembre de 2020. Detenció
d'una persona, després d'una onada de
robatoris a l’interior de vehicles, en l'operació
Houseclimb, presumpte autor de més de 55
robatoris en habitatges i vehicles de
municipis de l'Horta Nord, fets que van
provocar una greu alarma social entre veïnat.
30 de novembre de 2020. Detenció
de dues persones en l'operació Cacime, per
la seua presumpta implicació en diversos
delictes de robatori amb força i furt, es va fer
ús principalment de la seua habilitat i es va
intentar aprofitar el descuit dels comerciants
de Massamagrell i Museros.
Són aquests importants serveis, els que han
arribat a coneixement del nostre veïnat pels
mitjans de comunicació, els que els han
portat tranquil·litat i assossec després de
cada detenció d'aquests delinqüents i els que
han enaltit la imatge de la Guàrdia Civil i de
la nostra nació.

Han sido más de los señalados, los servicios
y comportamientos extraordinarios que viene
mostrando el Teniente, prestados de forma
abnegada y silenciosa y de los que los
medios no han podido hacerse eco, tales
como auxilios humanitarios, protección a
víctimas de delitos y de violencia de género,
búsqueda de personas desaparecidas,
servicios de orden público y una permanente
disposición a colaborar y coordinar el servicio
de la Guardia Civil con el del resto de
corporaciones y entidades, alargando su
servicio y dedicación más allá del tiempo u
horario que tuviera marcado, atendiendo las
solicitudes incluso cuando se ha encontrado
de vacaciones o en otras circunstancias y
siendo el primero en aparecer ante una
grave incidencia o un operativo complicado.

Han sigut més dels assenyalats els serveis i
comportaments extraordinaris que ha mostrat
el tinent, prestats de manera abnegada i
silenciosa i dels quals els mitjans no han fet
ressò, com ara auxilis humanitaris, protecció
a víctimes de delictes i de violència de
gènere, cerca de persones desaparegudes,
serveis d'ordre públic i una permanent
disposició a col·laborar i coordinar el servei
de la Guàrdia Civil amb el de la resta de
corporacions i entitats, en allargar el seu
servei i dedicació més enllà del temps o
horari que tinguera marcat, i en atendre les
sol·licituds fins i tot quan s'ha estat de
vacances o en altres circumstàncies i en ser
el primer a aparéixer davant una greu
incidència o un operatiu complicat.

TERCERO. Dar traslado de la presente
Resolución al Excmo. Sr. Introductor de
embajadores del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Madrid a los efectos oportunos.

Tercer.Donar trasllat d’aquesta resolució a
l'Excm. Sr. Introductor d'Ambaixadors del
Ministeri d'Afers Exteriors de Madrid, als
efectes oportuns.

CUARTO. Comunicar al interesado la
propuesta de concesión de medalla que se

Quart.Comunicar, a l'interessat, la proposta
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30 de septiembre de 2020. Detención
de una persona, tras una oleada de
robos en interior de vehículos, en la
operación “HOUSECLIMB” presunto
autor de más de 55 robos en viviendas
y vehículos de municipios de l'Horta
Nord, hechos que provocaron una
grave alarma social entre los vecinos.
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dies en no fer ús dels seus vehicles amb
tanta assiduïtat o fins que no eren avisats
pels cossos policials, es va generar alarma
social en descobrir, quan podien eixir dels
seus domicilis, que els seus vehicles
estacionats a la via pública havien sigut
objecte de robatori.

ACTA PLE

confinamiento por el estado de alarma.
Las víctimas no eran conocedoras del
delito hasta pasados varios días al no
hacer uso de sus vehículos con tanta
asiduidad o hasta que no eran
avisados por los cuerpos policiales, se
generó alarma social al descubrir,
cuando podían salir de sus domicilios,
que sus vehículos estacionados en la
vía pública habían sido objeto de robo.

Per tot això, el Ple de la corporació, per
unanimitat acorda el següent:

Primero. Solicitar al Excmo. Sr. Introductor
de embajadores del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Madrid, la condecoración a D.
Carlos Cristian Lacalle Marquina, con la
REAL ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA en
el grado de CRUZ DE OFICIAL.

Primer. Sol·licitar a l'Excm. Sr. Introductor
d'Ambaixadors del Ministeri d'Afers Exteriors
de Madrid, la condecoració a Carlos Cristián
Lacalle Marquina, amb laReial Orde d’Isabel
la Catòlica en el grau de creud’oficial.

Segundo. Dar traslado del presente acuerdo
al Excmo. Sr. Introductor de embajadores del
Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid a
los efectos oportunos.

Segon. Donar trasllat del present acord a
l'Excm. Sr. Introductor d'Ambaixadors del
Ministeri d'Afers Exteriors de Madrid, als
efectes oportuns.

Tercero. Comunicar al interesado la
propuesta del Pleno de la Corporación de la
concesión de la medalla que se ha hecho a
su favor.

Tercer. Comunicar a l'interessat la proposta
del ple de la corporació de la concessió de la
medalla que s'ha fet al seu favor.

El equipo de gobierno
enterados y conformes.

L'Equip de Govern es dona per assabentats i
conformes.

se

da

por

El grupo Partido Popular se da por enterados
y no conformes, excepto con el decreto nº
153/2021 de fecha 11/03/21, que si estan
conformes.
El grupo Compromís, se dan por enterados y
no conformes, excepto con el decreto nº
153/2021 de fecha 11/03/21, que si estan
conformes.

El grup Partit Popular es dona per
assabentats i no conformes, excepte amb el
decret núm. 153/2021, d’11 de març de
2021, que sí estan conformes.
El grup Compromís es dona per assabentats
i no conformes, excepte amb el decret núm.
153/2021,d’11 de març de 2021, que sí estan
conformes.

El grupo Ciudadanos, se dan por enterados y
no conformes, excepto con el decreto nº
153/2021 de fecha 11/03/21, que si estan
conformes.

El grup Ciudadanos, es donen per
assabentats i no conformes, excepte amb el
decret núm. 153/2021,d’11 de març de
2021, que sí estan conformes.

18. RUEGOS Y PREGUNTAS.

18. PRECS I PREGUNTES

La Sra. Alcaldesa abre el turno de ruegos y
preguntas:

L’alcaldessa obri el torn de precs i preguntes.

-Toma la palabra D. Manuel Moreno,
portavoz del Partido Popular, y se suma a
la felicitación a la SUMM y a todas las
sociedades musicales de la Comunitat
Valenciana
como
Manifestación
Representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial.

Pren la paraula Manuel Moreno, portaveu del
Partit Popular,i se suma a la felicitació a la
SUMM i a totes les societats musicals de la
Comunitat Valenciana com a manifestació
representativa
del
patrimoni
cultural
immaterial.

D. Manuel Moreno pide que se puntualice
que se hará con el dinero que ha sobrado del
Plan Resistir.

Manuel Moreno demana que es puntualitze
que quèes farà amb els diners que ha sobrat
del Pla resistir.

Dña. Cristina Civera responde que cuando
se hizo la adhesión al Plan Resistir, las
aportaciones
que
hacían
las
tres
administraciones públicas, teóricamente el

Cristina Civera respon que quan es va fer
l'adhesió al Pla resistir, les aportacions que
feien les tres administracions públiques,
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Por todo ello, el Pleno de la Corporación, por
unanimidad acuerda lo siguiente:
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de concessió de medalla que s'ha fet al seu
favor.

ACTA PLE

ha hecho a su favor.”

Manuel Moreno comenta que li han arribat
queixes que alguns parcs no estan en
condicions.

Dña. Beatriz Sánchez puntualiza que cuando
ella ha hecho mención anteriormente a la
limpieza, se refería a solares, sitios que no
estan habilitados como parques, pero que
actualmente hay pinos, crece vegetación,
están catalogados como zonas verdes pero
no son parques. El mantenimiento de los
parques lo hace de manera rutinaria la
brigada de obras.

Beatriz Sánchez puntualitza que quan ella ha
fet esment anteriorment a la neteja, es referia
a solars, llocs que no estan habilitats com a
parcs, però que actualment hi ha pins, creix
vegetació, estan catalogats com a zones
verdes però no són parcs. El manteniment
dels parcs el fa de manera rutinària la
brigada d'obres.

D. Manuel Moreno comenta que tiene
constancia que se ha tenido una reunión con
responsables de Mercadona y pregunta si se
ha encontrado alguna solución para el tema
de la curva de Mercadona.

Manuel Moreno comenta que té constància
que ha hagut una reunió amb responsables
de Mercadona i pregunta si s'ha trobat
alguna solució per al tema de la corba de
Mercadona.

Dña Cristina Civera responde que la reunión
que se ha tenido con los responsables de la
tienda de Mercadona, que les han explicado
la política de reciclaje que estan implantando
en todas las tiendas, dando a conocer a la
ciudadanía el tipo de plástico reutilizable, las
bolsas de fécula de patata, etc.
El tema de la curva, se está haciendo una
campaña policial, para la gente que entra en
dirección prohibida y se está sancionando.
Allí no se puede poner otro material que no
sea como el que hay puesto, y se ha hablado
con el equipo técnico de urbanismo, porque
la solución será esa orejera hacerla de
hormigón y así no podrán entrar en dirección
prohibida. No se pueden poner elementos
fijos duros, ni maceteros, ni pilones de hierro.

Cristina Civera respon que la reunió que s'ha
tingut amb els responsables de Mercadona,
ha sigut per explicar la política de reciclatge
que han implantat en totes les botigues, i
donar a conéixer a la ciutadania el tipus de
plàstic reutilitzable, les bosses de fècula de
creïlla, etc.

D. Manuel Moreno pregunta sobre el tema
del TAG.

Sobre el tema de la corba, s'està fent una
campanya policial, per a la gent que entra en
direcció prohibida i se sancionen. No s’hi pot
posar un altre material que no siga com el
que està posat, i s'ha parlat amb l'equip
tècnic d'Urbanisme, perquè la solució serà
fer aqueixa orellera de formigó i així no
podran entrar en direcció prohibida. No es
poden posar elements fixos durs, ni
jardineres, ni pilons de ferro.
Manuel Moreno pregunta sobre el tema del
TAG.
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D. Manuel Moreno comenta que le han
llegado quejas de que algunos parques no
estan en condiciones.
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teòricament els diners que aportava
Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament,
estaven calculats per la Generalitat
Valenciana per a totes les persones d'aquest
municipi que entraven dins del Pla resistir,
per sol·licitar-les, s'havien de complir uns
requisits. S'han presentat 35 sol·licituds, 31
s'han aprovat i 4 s'han denegat per no
complir els requisits. Quan es va fer l'adhesió
ja se sabia que sobrarien diners, i que no
volien que els ajuntaments els retornaren,
que es fera un Pla resistir municipal per a
ajudar a una altre tipus de comerç que també
s'haja vist perjudicat. S'estudia quin tipus de
comerç podria ser i que ningú no es quede
fora, i intente abastar el màxim possible. Els
que van entrar en la primera edició ja no
entren en la segona. S'informarà de tot quan
estiga clar.

ACTA PLE

dinero que aportaba Generalitat, Diputación y
el Ayuntamiento, estaban calculados por la
Generalitat Valenciana para todas las
personas de ese municipio que entraban
dentro del Plan Resistir, para poderlas
solicitar, se debían cumplir unos requisitos, y
se han presentado 35 solicitudes, 31 se han
aprobado y 4 se han denegado por no
cumplir los requisitos. Cuando se hizo la
adhesión ya se sabía que sobraría dinero, y
que no querían que los ayuntamientos
devolvieran, que se hiciera un Plan Resistir
municipal para ayudar a otro tipo de
comercio que también se haya visto
perjudicado. Se está estudiando que tipo de
comercio podría ser y que nadie se quede
fuera, intentar abarcar el máximo posible.
Los que entraron en la primera edición ya no
entran en la segunda. Se informará de todo
cuando esté claro.

Manuel Moreno comenta uns dubtes que té
de l'anterior ple, sobre el passatge, de
declarar el passatge ruïna econòmica.

D. Vicente Pérez Costa responde que se ha
dado traslado a la propiedad de la resolución
de alcaldía, con el importe máximo que
considera el ayuntamiento de la ruina, falta
saber si la propiedad está de acuerdo o no, o
presenta
un
contencioso
contra
el
ayuntamiento.

Vicente Pérez Costa respon que s'ha donat
trasllat a la persona propietària de la
resolució d'alcaldia, amb l'import màxim que
considera l'Ajuntament de la ruïna, falta
saber si la persona propietària està d'acord o
no, o presenta un contenciós contra
l'Ajuntament.

D. Manuel Moreno pregunta que se hará
después de eso, si se derrumba el pasaje.

Manuel Moreno pregunta que es farà
després d'això, si s'esfondra el passatge.

D. Vicente Pérez Costa responde que a dia
de hoy no pasa nada en el pasaje, a falta de
si la propiedad demanda o no al
ayuntamiento al no estar de acuerdo. Está
claro que no hay una ruina inminente.

Vicente Pérez Costa respon que, a dia
d’avui, no passa res al passatge, falta saber
si la persona propietària demanda o no
l'Ajuntament en no estar d'acord. És clar que
no hi ha una ruïna imminent.

D. Manuel Moreno pide ver el informe donde
se dice la cantidad.

Manuel Moreno demana veure l'informe on
es diu la quantitat.

D. Vicente Pérez responde que la secretaria
le puede facilitar toda la documentación del
expediente.

Vicente Pérez respon que la secretària li pot
facilitar tota la documentació de l'expedient.

Dña. Maria Sánchez Martin toma la palabra y
comenta que a ella también le han llegado
las quejas y quiere puntualizar que el tema
de los parques, no es de la limpieza, es de
los columpios que no están en buenas
condiciones y como los parques estuvieron
cerrados se podría haber aprovechado para
arreglarlos, como el parque del tubo amarillo.

María Sánchez Martín pren la paraula i
comenta que a ella també li han arribat les
queixes i vol puntualitzar que el tema dels
parcs, no és de la neteja, és dels gronxadors
que no estan en bones condicions i com els
parcs van estar tancats es podria haver
aprofitat per a arreglar-los, com el parc del
tub groc.

Dña. Cristina Civera responde que toma nota
y se pasará a revisarlos.

Cristina Civera respon que pren nota i es
passarà a revisar-los.

Dña. Maria Sánchez Martin comenta que en
la zona de la C/ Corts Valencianes el
alumbrado no funciona bien, que mucha
gente se ha quejado de que está a oscuras.

María Sánchez Martín comenta que a la
zona del carrer de les Corts Valencianes
l'enllumenat no funciona bé, que molta gent
s'ha queixat que està a les fosques.

D. Vicente Pérez Costa responde que le han
llegado las quejas y que se están cambiando
las luminarias.

Vicente Pérez Costa respon que li han arribat
les queixes i que s'estan canviant les
lluminàries.

-Toma la palabra D. Victor Xercavins i
Garcia, portavoz de Compromís per
Museros y comenta sobre las ayudas del
Plan Resistir, que la cantidad que ha sobrado
podria ser destinada a otros comercios,
como tintorerías, peluquerías, centros de
estética, floristerías, talleres mecánicos, etc.

Pren la paraula Víctor Xercavins i Garcia,
portaveu de Compromís per Museros,i
comenta sobre les ajudes del Pla resistir, que
la quantitat que ha sobrat podria ser
destinada a altres comerços, com tintoreries,
perruqueries, centres d'estètica, floristeries,
tallers mecànics, etc. i que en uns altres
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D. Manuel Moreno comenta unas dudas que
tiene del anterior pleno, de lo del pasaje, de
declarar el pasaje ruina económica.
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Cristina Civera respon que la persona ja està
incorporada des del dia 22 de març i es diu
Concha Martínez.

ACTA PLE

Dña. Cristina Civera responde que la
persona ya está incorporada desde el dia 22
de marzo y se llama Concha Martinez.

Pregunta si hi ha alguna novetat del Pla
d'ordenació urbana.

D. Vicente Pérez responde que continua
igual, está en la Conselleria y se está a la
espera.

Vicente Pérez respon que contínua igual,
està en Conselleria i s'està a l'espera.

D. Victor Xercavins comenta que en el
anterior pleno que se dijo que se habían
puesto unas placas de prohibido aparcar
semestralmente en castellano e hicieron la
petición de rectificarlas, pregunta si se ha
hecho la gestión.

Víctor Xercavins comenta que, en l'anterior
ple, es va dir que s'havien posat unes
plaques de prohibit aparcar semestralment
en castellà i van fer la petició de rectificar-les,
pregunta si s'ha fet la gestió.

Dña. Cristina Civera responde que van a
continuar las que estan en castellano, se han
corregido las que estaban mal acentuadas
pero las que hay en castellano no se van a
cambiar.

Cristina Civera respon que continuaran les
que estan en castellà, s'han corregit les que
estaven mal accentuades però les que hi ha
en castellà no es canviaran.

D. Victor Xercavins comenta que algunos
vecinos cuando hacen algún trámite o envían
algún correo en valenciano, si se les
contesta que no siempre es asi, se hacen en
castellano, pide que se tenga en cuenta que
si alguien hace la petición en valenciano se
conteste en valenciano.

Víctor Xercavins comenta que alguns veïns
quan fan algun tràmit o envien algun correu
en valencià, si se'ls contesta que no sempre
és així, i que es fa en castellà, demana que
es tinga en compte que si algú fa la petició
en valencià es conteste en valencià.

Dña. Cristina Civera responde que se suele
hacer así.

Cristina Civera respon que se sol fer així.

D. Victor Xercavins pregunta si se sabe la
previsión de la nueva web del ayuntamiento.

Víctor Xercavins pregunta si se sap la
previsió del nou web de l'Ajuntament.

Dña. Cristina Civera responde que se está
llenando de contenidos para a la mayor
brevedad posible se pueda poner en marcha.

Cristina Civera respon que estan pujant
continguts i que com més prompte es puga
posar en marxa millor.

D. Victor Xercavins comenta que en un pleno
anterior se dijo de implantar una comunidad
energética, se ha hecho alguna cosa.

Víctor Xercavins comenta que, en un ple
anterior, es va dir d'implantar una comunitat
energètica, s'ha fet alguna cosa.

D. Vicente Pérez responde que estan en la
fase técnica, se han tenido reuniones con el
arquitecto y el ingeniero, se esta preparando
un borrador con la línea de actuación y se
esta conversando con la cooperativa.

Vicente Pérez respon que estan en la fase
tècnica,
s'han
tingut
reunions
amb
l'arquitecte i l'enginyer, i que preparen un
esborrany amb la línia d'actuació i que estan
conversant amb la cooperativa.

D. Victor Xercavins pregunta como está el
asunto de la C/ Nou, si hay alguna novedad.

Víctor Xercavins pregunta com està
l'assumpte del carrer Nou, si hi ha alguna
novetat.

D. Vicente Pérez responde que sigue igual.

Vicente Pérez respon que continua igual.

D. Victor Xercavins pregunta como está la
demanda de Jose Miguel Pérez Abellan
contra el ayuntamiento, si hay alguna
novedad.

Víctor Xercavins pregunta com està la
demanda de José Miguel Pérez Abellán
contra l'Ajuntament, si hi ha alguna novetat.
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Pregunta si han alguna novedad del Plan de
ordenación urbana.
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municipis, com Paterna, l’han destinat a
aquests comerços.

ACTA PLE

en otros municipios como Paterna lo han
destinado a estos comercios

Víctor Xercavins pregunta, a Beatriz
Sánchez, sobre el camp que s'ha cedit per a
l'estudi, si hi havia alguns criteris per a veure
quin tipus de parcel·la era més idònia.

Dña. Beatriz Sánchez responde que estaba
en la publicación, y que se valoraría en
función del estado del campo, se buscaba un
campo que no estuviera en estado de
abandono, porque el ayuntamiento tiene que
hacer una inversión para ponerlo a punto, si
tiene caseta de aperos era mucho mejor, la
ubicación también era importante, la
dimensión que se puso era máximo 4
hanegadas, con ese tipo de datos se estudia
la viabilidad de llevar a cabo la propuesta en
una u otra parcela. Más adelante se dirá que
parcela es y donde.

Beatriz Sánchez respon que estava en la
publicació, i que es valoraria en funció de
l'estat del camp, es buscava un camp que no
estiguera en estat d'abandó, perquè
l’Ajuntament ha de fer una inversió per a
posar-lo a punt, si tenia caseta de
ferramentes era molt millor, la ubicació
també era important, la dimensió que es va
posar era màxim 4 fanecades, amb aquestes
dades s'estudia la viabilitat de portar a terme
la proposta en l'una o l'altra parcel·la. Més
endavant, es dirà quina parcel·la és i on es
troba.

Toma la palabra D. Francesc Alcaina y
pregunta sobre el proyecto de la aclimatación
de las especies, si es un proyecto puramente
municipal, es decir de la concejalía de medio
ambiente o está en colaboración con otras
entidades y la otra pregunta es si antes de
que se ponga en marcha será un proyecto
público, se podrá mostrar lo que se va hacer
y como.

Pren la paraula Francesc Alcaina i pregunta
sobre el projecte de l'aclimatació de les
espècies, si és un projecte purament
municipal, és a dir, de la Regidoria de Medi
Ambient o està en col·laboració amb unes
altres entitats, i l'altra pregunta és si abans
que es pose en marxa serà un projecte
públic, es podrà mostrar el que es farà i com.

Dña. Beatriz Sánchez responde que se está
en constante relación con la Universidad
Politécnica de Valencia y la Universistat de
València, porque ellos llevaron a cabo un
intento de proyecto parecido a este, y parece
ser que no resultó, pero se estará en relación
con ellos.

Beatriz Sánchez respon que està en constant
relació amb la Universitat Politècnica de
València i la Universistat de València, perquè
ells van dur a terme un intent de projecte
semblant a aquest, i sembla ser que no va
resultar, però continuarà en relació amb ells.

D. Francesc Alcaina puntualiza si el proyecto
es municipal, propio, es decir redactado por
la concejalía de medio ambiente,

Francesc Alcaina puntualitza si el projecte és
municipal, propi, és a dir, redactat per la
Regidoria de Medi Ambient.

Dña. Beatriz Sánchez responde que si, que
se harán públicos los resultados y
anualmente se publicarán.

Beatriz Sánchez respon que sí, que es faran
públics els resultats i anualment es
publicaran.

-Toma la palabra D. Tomás Piqueras
Giménez, portavoz de Ciudadanos y
pregunta si hay un contencioso para entrar
en los bajos de la C/ Juan de Ribera.
Comenta que el dia 11 de febrero la entrada
estaba asquerosa y las puertas estaban
abiertas y el 9 de marzo las puertas estaban
cerradas y lo habían limpiado todo, si no ha
sido el ayuntamiento ni los vecinos, entonces
parece que hay un tercero en discordia.

Pren la paraula Tomás Piqueras Giménez,
portaveu deCiudadanosi pregunta si hi ha un
contenciós per a entrar en els baixos del
carrer de Joan de Ribera. Comenta que l’11
de febrer l'entrada estava fastigosa i les
portes estaven obertes, i el 9 de març, les
portes estaven tancades i ho havien netejat
tot, si no ha sigut l’Ajuntament ni veïnat,
llavors sembla que hi ha un tercer en
discòrdia.

Dña. Beatriz Sánchez responde que no sabe

Beatriz Sánchez respon que no sap res.
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D. Victor Xercavins pregunta a Dña. Beatriz
Sánchez sobre el campo que se ha cedido
para el estudio, si había algunos criterios
para ver que tipo de parcela era más idónea.
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Vicente Pérez respon que va haver-hi una
sentència social però que l’Ajuntament ha
presentat un recurs i s'està a l'espera.

ACTA PLE

D. Vicente Pérez responde que hubo una
sentencia de lo social pero el ayuntamiento
ha presentado un recurso y se está a la
espera.

D. Tomás Piqueras comenta que la acequia
que pasa por detrás en la C/ Juan de Ribera,
se sabe que pertenece a la Acequia de
Moncada y dice que no estarán por la labor
de que cuando se canalicen las aguas,
entubar esa acequia y taparla, se puede
averiguar, puede el ayuntamiento hacerse
cargo de esa obra.

Tomás Piqueras comenta si saben si la
sèquia que passa per darrere del carrer de
Joan de Riberapertany a la sèquia de
Montcada i diu que no estaran per la tasca
que quan es canalitzen les aigües, entubar
aqueixa sèquia i tapar-la, es pot saber si
l’Ajuntamentpot fer-se càrrec d'aqueixa obra.

Dña. Cristina Civera responde que ya se ha
comentado en alguna ocasión, como es de
una propiedad privada, no se puede
acometer esa obra.

Cristina Civera respon que ja s'ha comentat
en alguna ocasió, com és d'una propietat
privada, no es pot començar aqueixa obra.

D. Vicente Pérez responde que cuando se
pueda acceder al bajo, la reparación que
debe asumir la comunidad de propietarios es
pinchar el desagüe a la red, por tanto se
dejará de vertir a la acequia.

Vicente Pérez respon que quan es puga
accedir al baix, la reparació que ha d'assumir
la comunitat de propietaris és punxar el
desguàs a la xarxa; per tant, es deixarà
d’abocar a la sèquia.

Toma la palabra D. Francesc Alcaina y
comenta que el problema de esa acequia es
el olor, y cuando se deje de vertir en la
acequia ya no hará falta taparla.

Pren la paraula Francesc Alcaina i comenta
que el problema d'aqueixa sèquia és l'olor, i
quan es deixe d’abocar a la sèquia ja no farà
falta tapar-la.

D. Tomás Piquera comenta que en la calle
Senda Hermana se han rebajado las aceras
de la entrada al túnel peatonal y se han
colocado barandillas a ambos lados de las
bajadas, pregunta que sentido tienen las
barandillas.

Tomás Piquera comenta que al carrer de la
Senda Germana s'han rebaixat les voreres
de l'entrada al túnel per als vianants i s'han
col·locat baranes als dos costats de les
baixades, pregunta quin sentit tenen les
baranes.

Dña. Cristina Civera responde que dentro del
plan que tiene el ayuntamiento de eliminar
las barreras arquitectónicas, es para que la
gente no tropiece y caiga y quede delimitado
la zona accesible, es por seguridad del
peatón.

Cristina Civera respon que està dins del pla
que té l’Ajuntament d'eliminar les barreres
arquitectòniques, és perquè la gent no
entropesse i caiga i quede delimitada la zona
accessible, és per seguretat del vianant.

D. Tomás Piqueras comenta que el tramo de
la Marta que no está señalizado la curva, y
de noche puede haber un accidente, que ya
se comentó en el último pleno y según acta
tendrían que pasar los técnicos para que lo
evaluaran.

Tomás Piqueras comenta que al tram de la
Marta no està senyalitzada la corba, i de nit,
pot haver-hi un accident, que ja es va
comentar en l'últim ple i segons l’acta
haurien de passar els tècnics perquè
l'avaluaren.

Dña. Cristina Civera responde que fué el
técnico y nunca ha estado señalizado y
considera que no se debe señalizar y hay
que ir con precaución dado el tipo de
carretera que es

Cristina Civera respon que va anar el tècnic i
mai no ha estat senyalitzat i considera que
no s'ha de senyalitzar i que cal anar amb
precaució atés el tipus de carretera que és.

D. Tomás Piqueras comenta que refente a
los puntos de recogida de los muebles,
pregunta si se podrían poner más, los
vecinos de la Avda. Barcelona, tienen que ir

Tomás Piqueras comenta que sobre els
punts de recollida de mobles, i pregunta si
se’n podrien posar més, el veïnat de
l’avinguda de Barcelona, ha d'anar a la zona
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Cristina Civera respon que es pot parlar amb
l'encarregada de la neteja a veure si sap
alguna cosa.
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Dña. Cristina Civera responde que se puede
hablar con la encargada de la limpieza a ver
si sabe algo.

ACTA PLE

nada.

Cristina Civera respon que s'hauria de fer la
consulta perquè aqueixos punts estan
imposats per la Mancomunitat, en funció del
que es paga per aqueixa recollida, no sap si
es podrien ampliar.

D. Tomás Piqueras comenta que la otra
noche se cayó una farola antes de entrar en
el puente, en la rotonda del Restaurante
Rascanya, hay una farola que está a punto
de caer.

Tomás Piqueras comenta que l'altra nit va
caure un fanal abans d'entrar en el pont, en
la rotonda del restaurant de Rascanya, hi ha
un fanal que està a punt de caure.

Dña. Cristina Civera responde que esas
cosas no se dicen en el pleno, que si hay un
peligro para la ciudadanía, se debe contactar
directamente con el ayuntamiento.

Cristina Civera respon que aqueixes coses
no es diuen en el ple, que si hi ha un perill
per a la ciutadania, s'ha de contactar
directament amb l’Ajuntament.

D. Tomás Piqueras comenta que en el
parque de la C/ Juan de Ribera, el mobiliario
está roto y hay grande agujeros en el suelo
acolchado, ruega que se eche un vistazo.

Tomás Piqueras comenta que al parc del
carrer de Joan de Ribera, el mobiliari està
trencat i hi ha gran forats al terra embuatat,
prega que es revise.

También comenta que en la esquina C/
Antigons con Avda. Barcelona, haría falta un
paso de peatones para poder seguir desde
Antigons a Museros por lo que es Avda.
Barcelona, estando la carretera a medio
metro, en esa esquina hay un bolardon en
medio de la acera, pregunta si se podría
quitar.

També comenta que a la cantonada del
carrer d’Antígons amb l’avinguda de
Barcelona, faria falta un pas de vianants per
a seguir des d’Antígons a Museros per
l’avinguda de Barcelona, la carretera està a
mig metre, en aqueixa cantonada hi ha un
bol·lard enmig de la vorera, pregunta si es
podria llevar.

Dña. Cristina Civera responde que esos
bolardos se pusieron cuando se decidió que
no se aparcara encima de la acera.

Cristina Civera respon que aqueixos
bol·lards es van posar quan es va decidir que
no s'aparcara damunt la vorera.

D. Tomás Piqueras comenta que hay tres
pasos de peatones que cruzan desde
Emperador a Museros, en la carretera, en la
parte de Emperador solo hay dos bolardos y
en la parte de Museros hay tres, uno en
medio de la acera.

Tomás Piqueras comenta que hi ha tres
passos de vianants que creuen des
d'Emperador a Museros, a la carretera, a la
part d'Emperador només hi ha dos bol·lards i
a la part de Museros n’hi ha tres, un enmig
de la vorera.

Dña. Cristina Civera responde que no
impiden que puedan pasar carritos de bebé
ni personas con movilidad reducida, y en su
dia se pusieron para que no aparcaran los
coches. De todas maneras lo pasará al
técnico para ver si no es correcto.

Cristina Civera respon que no impedeixen
que passen carrets de bebé ni persones amb
mobilitat reduïda, i en el seu moment, es van
posar perquè no aparcaren els cotxes. No
obstant això, ho passarà al tècnic per veure
si no és correcte.

D. Tomás Piqueras comenta que desde
Promasa hasta Frio Mediterráneo, hay media
acera sin suelo, pregunta a que se debe.

Tomás Piqueras comenta que des de
Promasa fins a Frío Mediterráneo, hi ha mitja
vorera sense sòl, pregunta quin és el motiu.

Dña. Cristina Civera responde que no lo
sabe, que cuando lo sepa se lo dirá.

Cristina Civera respon que no ho sap, que
quan ho sàpia li ho dirà.

D. Tomás Piqueras comenta que donde
antes el Frío y ahora es Seur, se pintó un
paso de peatones y pregunta porque no se

Tomás Piqueras comenta que on abans era
Frío Mediterráneoara és Seur, es va pintar
un pas de vianants i pregunta perquè no es
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Dña. Cristina Civera responde que se tendría
que hacer la consulta porque esos puntos
vienen impuestos por la Mancomunidad, en
función de lo que se paga por esa recogida,
no sabe si se podrían ampliar.
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d'Emperador o al carrer de Tierno Galván.
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a la zona de Emperador o a la C/ Tierno
Galván.

Cristina Civera respon que quan es van fer
les millores, tot es va pintar d'acord amb el
que va informar el tècnic.

D. Tomás Piqueras pregunta a quien le
corresponde señalizar que desde estas
empresas se está saliendo a una carretera
que no se puede girar a la izquierda y que
tiene que haber un STOP.

Tomás Piqueras pregunta a qui li correspon
senyalitzar que des d'aquestes empreses s'ix
a una carretera que no es pot girar a
l'esquerra i que ha d'haver-hi un stop.

Dña. Cristina Civera responde que hay una
línea continua y el conductor tiene que saber
que no se puede girar a la izquierda, es
como los que salen desde la C/ Orde de Sant
Jaume hacia la Avda. Barcelona hacia la
izquierda, si cometen una infracción, corren
el peligro de que les sancionen.

Cristina Civera respon que hi ha una línia
contínua i el conductor ha de saber que no
es pot girar a l'esquerra, és com els que ixen
des del carrer de l’Orde de Sant Jaume a
l'avinguda de Barcelona cap a l'esquerra, si
cometen una infracció, corren el perill que els
sancionen.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se
levantó la sesión, todo lo cual yo, como
secretaria, certifico y firmo, junto con la
alcaldesa.

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

Museros, con fecha al margen
Documento firmado electrónicamente

Museros, amb data al marge
Document firmat electrònicament
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Dña. Cristina Civera responde que cuando
se hicieron las mejoras, todos se pintaron de
acuerdo a lo que informó el técnico.
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va pintar també en la segona porta.
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pintó también en la segunda puerta.

ANEXO I
6. EXPEDIENTE 411/2021. DACIÓN DE CUENTAS APROBACIÓN PLAN PRESUPUESTARIO
A MEDIO TERMINO 2022-2024.

A) EN MATERIA DE INGRESOS:
INGRESOS

2021

%

2022

%

VAR.
CORRIENTES

5.117.482,23

3,20

DE CAPITAL

648.821,86

-100

NO

5.766.304,09

-8,41

FINANCIEROS

145.604,06

-100

TOTALES

5.911.908,15

10,67

2023

%

VAR.
5.281.241,66
0,00
5.281.241,66

2024

VAR.

3,30

5.455.522,64

3,30

5.635.554,88

100

648.821,86

-100

0,00

15,59

6.104.344,50

7,68

5.635.554,88

FINANCIEROS

15,59

0
6.104.344,50

0
7,68

5.635.554,88

%

2024

GASTOS

2021

%

2022

VAR.

%

2023

VAR.

VAR.

CORRIENTES

4.833.041,
23

3,20

4.987.698,
55

3,30

5.152.292,
60

3,30

5.322.318,
26

DE CAPITAL

910.868,83

87,51

113.784,81

578,7
3

722.293,62

-70,06

231.256,01

NO

5.743.910,
06

11,18

5.101.483,
36

16,13

5.924.586,
22

-6,26

5.553.574,
27

FINANCIERO
S

167.998,09

7,00

179.758,30

0

179.758,28

-54,39

81.980,61

TOTALES

5.911.908
,15

10,67

5.281.241
,66

15,59

6.104.344
,50

-7,68

5.635.554
,88

2023

%

2024

FINANCIERO
S

C) EN MATERIA DE SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES:
SALDOS Y
OTRAS
MAGNITUD
ES

2021

%

2022

SDO. OPS.
CORRIENTES

284.441,00

293.543,11

303.230,04

313.236,62

SDO. OPS.

262.046,97

113.784,81

123.471,76

231.256,01

VAR.

%
VAR.

VAR.

ACTA PLE

B) EN MATERIA DE GASTOS:
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5.281.241,66

0
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0

CAPITAL
SDO. OPS.
NO

22.394,03

179.758,30

179.758,28

81.980,61

SDO. OPS
FINANCIERA
S

-22.394,03

179.758,30

179.758,28

-81.980,61

+/- AJUSTES
SEC C/NF

114.895,18

57.447,59

28.723,80

14.361,90

CAPACIDAD
O
NECESIDAD
FINANCIACI
ÓN

137.289,21

237.205,89

208.482,08

96.342,51

DEUDA VIVA
31/12

713.696,44

-27,4

546.071,81

-32,92

366.313,51

-49,07

186.555,23

A corto plazo

167.624,63

7,24

179.758,30

0,00

179.758,28

-54,39

81.980,61

A largo plazo

546.071,81

-37,7

366.313,51

-49,07

186.555,23

-43,94

104.574,62

RATIO
DEUDA VIVA/
INGRESOS
CORRIENTES

0,14

28,57

0,10

-30,00

0,07

-57,14

0,03
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