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

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

Araceli Martín Blasco (1 de 2)
Secretària General
Fecha Firma: 25/06/2018
HASH: f1daeafe39592a2e677da615a3af9c6b

DE 26 D'ABRIL DE 2018

Núm. de sessió: 4
Tipus: ordinària
Hora d’inici: 19.00 h

Lloc: sala de plenaris
Convocatòria: primera
Hora de finalització: 20.05 h

ASSISTENTS
Alcaldessa: CRISTINA CIVERA I BALAGUER

VICENTE PÉREZ COSTA
JUAN JOSÉ CARRIÓN RUBIO
VÍCTOR XERCAVINS I GARCIA
LAURA ASENSIO I TORMOS

ACTA PLE

FRANCESC ALCAINA I COSTA
DAVID MORENO BLANCO
MARIO JORDÁ VIDAL
JOSÉ M. AZNAR MONFERRER
MANUEL MORENO COMES
JESÚS PIQUER BESTUER
Secretària: ARACELI MARTÍN BLASCO
Absents: JESÚS LOIS PRIOR

ORDRE DEL DIA
1. Proposta d'aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Expedient 514/2018. Proclamació de representants sindicals per al Consell
Escolar Municipal.
3. Expedient 513/2018. Modificació del Reglament de l'Escola Infantil de Primer
Cicle Municipal.
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Cristina Civera i Balaguer (2 de 2)
Alcaldessa
Fecha Firma: 25/06/2018
HASH: 894d72e12e71c3387a6040c222e7426b

LAURA BRISA ALFONSO

Número: 2018-0011 Fecha: 25/06/2018

Regidors

AJUNTAMENT DE MUSEROS

4. Expedient 174/2018. Proposta d'aprovació de les bases reguladores de la
subvenció a empreses, comerços, professionals i associacions per a la
retolació en valencià.
5. Expedient 481/2018. Conveni de cessió temporal de parcel·les per a l'ús
d'aparcament al carrer de Massamagrell.
6. Proposta d'adhesió a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de
Gènere.
7. Despatx extraordinari.
8. Dació de comptes.
9. Decrets d’alcaldia.
10. Precs i preguntes.

L’alcaldessa informa de l’acta de la sessió ordinària, de 22 de febrer de 2018, i de
l’acta extraordinària, de 29 de març de 2018, les còpies de les quals s’han repartit

2. EXPEDIENT 514/2018. PROCLAMACIÓ DE REPRESENTANTS SINDICALS EN EL

ACTA PLE

prèviament a tots els regidors, i s’han aprovat per unanimitat.

Número: 2018-0011 Fecha: 25/06/2018

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

L’alcaldessa presenta la proposta de proclamació de representants sindicals en el
Consell Escolar Municipal al plenari, la còpia de la qual s'ha repartit prèviament als
regidors.
I.

Vist l'escrit de l'AMPA de l'Escola la Masia, en el qual sol·liciten el canvi del seu

representant en el Consell Escolar Municipal, Verónica Linares Villar, a favor de
Victorina Bastante Soler.
Primer. Aprovar la proclamació de Victorina Bastante Soler com a representant de
l'AMPA de l'Escola la Masia en el Consell Escolar Municipal.
Segon. Notificar aquest acord al Consell Escolar Municipal i expedir el seu
nomenament a la representant.
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CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE MUSEROS

II. Vist l'escrit de l'AMPA de l'IES Museros, en el qual sol·liciten el canvi del seu
representant en el Consell Escolar Municipal, Juana Romeu Madrid, a favor de Katia
Montalt Toribio.
Primer. Aprovar la proclamació de Katia Montalt Toribio com a representant de
l'AMPA de l'IES Museros en el Consell Escolar Municipal.
Segon. Notificar aquest acord al Consell Escolar Municipal i expedir el seu
nomenament a la representant.
III. Vista la Resolució de 26 de setembre de 2017, de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esports, per la qual es convoca el procés per a la constitució
de consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana.
A pesar que el Consell Escolar Municipal està constituït, és necessari nomenar
nous representants del professorat, d’acord amb els resultats de les últimes
eleccions sindicals, en l'àmbit funcional de personal docent no universitari,
de l'ensenyament privat sostingut totalment o parcialment amb fons públics, pel
que fa a l'Escola la Masia. Així doncs, dels 4 membres representants del
professorat, hi haurà tres membres de l'ensenyament públic, dos del STEPV i un de
CCOO, i un membre de l'ensenyament concertat, del sindicat FSIE.
representants), Mari Carmen Marques García i Josep Gavaldà Esteve.
Segon. Notificar aquest acord al Consell Escolar Municipal i expedir els seus
nomenaments als representants.
Vista la proposta, el Ple de la corporació, per unanimitat dels presents, acorda la

ACTA PLE

Primer. Aprovar la proclamació dels nous representants dels sindicats STEPV (2
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funcionaris, pel que fa al CEIP Blasco Ibáñez i a l'IES Museros, i en l'àmbit funcional

3. EXPEDIENT 513/2018. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE L'ESCOLA INFANTIL DE
PRIMER CICLE MUNICIPAL
L’alcaldessa cedeix la paraula a Víctor Xercavins, regidor de Cultura, Educació i
Promoció Lingüística, que presenta la proposta de modificació del Reglament de
l'Escola Infantil de Primer Cicle Municipal al Ple, la còpia de la qual s'ha repartit
prèviament a tots els regidors.
Atés que l'Escola Infantil Municipal de Primer Cicle de Museros disposa d'un
reglament orgànic i funcional; aprovada l'última versió en sessió plenària
ordinària, de 6 de juny de 2013, i publicat al Butlletí Oficial de la Província, de 16
de juliol de 2013, en el qual s’indica l'admissió de l'alumnat, quan no hi haja
places suficients per a atendre totes les sol·licituds d'ingressos, d’acord amb la
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proclamació dels nous representants sindicals en el Consell Escolar Municipal.

AJUNTAMENT DE MUSEROS

legislació vigent en aquell moment (Decret 42/2013, de 22 de març, del Consell, i
Ordre 14/2013, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport).
D’acord amb la normativa d'admissió establida pel Decret 40/2016, de 15 d'abril,
del Consell, que regula l'admissió als centres docents públics i privats concertats
que imparteixen ensenyament d'educació infantil, educació primària, educació
secundària obligatòria i batxillerat, i l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, que el
desenvolupa.
Considerant la gratuïtat de les aules de 2 a 3 anys, des del curs 2018-2019,
anunciada per la Conselleria d'Educació, es preveu que augmente la demanda de
terminis escolars a l'Escola Infantil de Primer Cicle Municipal, i per tant, és
necessari adaptar l'article 5 (ingrés) i l'article 6 (barem d'aplicació a les sol·licituds
d'alumnat.
Vista la resolució de 27 de maig de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports, per la qual es modifica l'autorització de l'Escola Infantil denominada
unitat d'1 a 2 anys, de 13 places, per una unitat de 2 a 3 anys, de 15 places, és
necessari canviar les places escolars que figuren en l'article 4 del reglament.
D’acord amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, el Ple de la corporació, per unanimitat dels presents, va adoptar els

ACTA PLE

Municipal, de Museros, pel canvi d'ús de les unitats autoritzades, en canviar una

Número: 2018-0011 Fecha: 25/06/2018

d'admissió) del reglament orgànic i funcional en la normativa vigent d'admissió

punts següents:
l'Escola Infantil Municipal de Primer Cicle de Museros, d'acord amb la redacció
següent:
“Article 4. Places escolars
L'Escola Infantil de Primer Cicle Municipal de Museros tindrà capacitat per a 68
places escolars, distribuïdes de la manera següent:


1 unitat per a xiquets i xiquetes d'1 a 2 anys: 13 places escolars.



1 unitat per a xiquets i xiquetes d'1 a 3 anys: 15 places escolars.



2 unitats per a xiquets i xiquetes de 2 a 3 anys: 40 places escolars (20
places per cada unitat).

Article 5. Ingrés
A les sol·licituds d'ingrés, caldrà adjuntar els documents següents:


DNI o document equivalent, en el cas d'estrangers, dels pares i de les
mares, o dels tutors o de les tutores, si escau, del xiquet o de la xiqueta.
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Primer. Modificació dels articles 4, 5 i 6 del Reglament orgànic i funcional de
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Fotocòpia del llibre de família.



Justificant de convivència de tots els membres de la unitat familiar.



Si és família nombrosa, títol oficial expedit per la conselleria competent.



Si és família monoparental, títol de família monoparental, expedit per la
conselleria competent.



Justificant de la renda anual de la unitat familiar corresponent a l'exercici
fiscal anterior en dos anys a l'any natural en què se sol·licita la plaça
escolar o l’imprés d’autorització, perquè l'Ajuntament obtinga confirmació
de les dades, mitjançant l'Agència Estatal d'Administració Tributària.



Si és el cas, certificat o targeta acreditativa de la condició de discapacitat
del xiquet o de la xiqueta, germans o germanes, i els seus pares, mares,
tutors o tutores, reconeguda per l'òrgan competent.

L'admissió de l'alumnat a l'Escola Infantil de Primer Cicle Municipal de Museros,
quan no hi haja places suficients per a atendre totes les sol·licituds d'ingrés, es
regirà pels criteris següents:
Primer es baremaran les sol·licituds de xiquetes i xiquets empadronats i residents,
places vacants, s'admetran i baremaran la resta de sol·licituds de xiquetes i
xiquets no empadronats i residents a Museros.
La selecció de les sol·licituds s'efectuarà en funció de la puntuació aconseguida, i
tindran prioritat les sol·licituds que obtinguen més puntuació.
CRITERIS DE PUNTUACIÓ

ACTA PLE

amb les seues unitats familiars, a Museros, que reunisquen els requisits. Si queden

Número: 2018-0011 Fecha: 25/06/2018

Article 6. Barem d'aplicació a les sol·licituds d'admissió

1. Germans o germanes, si han de continuar assistint durant el curs escolar per al
a. Per cada germà o germana matriculats en el centre: 15 punts.
2. Pare treballador o mare treballadora del centre docent: 5 punts.
3. Domicili:
a. Alumnat domiciliat, amb tota la seua unitat familiar, a l'àrea d'influència
del centre (terme municipal de Museros): 10 punts. Quan, per causa
correctament acreditada, els progenitors o tutors visquen a domicilis
diferents, es considerarà domicili familiar de l'alumne o alumna el de la
persona que tinga atribuïda la seua custòdia legal. En cas de custòdia
compartida per acord judicial, es considerarà domicili familiar aquell en
què estiga empadronat l'alumne o alumna.
4. Renda familiar (la corresponent a l'exercici fiscal, anterior en dos anys a l'any
natural en què se sol·licita la plaça escolar): ingressos totals dividits pel nombre
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de membres de la unitat familiar, entesa en els termes previstos en la
normativa d'admissió de l'alumnat.
a. Rendes familiars iguals o inferiors a 2 vegades l'indicador públic de renda
a efectes múltiples (IPREM): 2 punts.
5. Família nombrosa:
a. General: 3 punts.
b. Especial: 5 punts.
6. Persona amb discapacitat:
a. Alumnat amb discapacitat del 33 % al 64 %: 4 punts.
b. Alumnat amb discapacitat igual o superior al 65 %: 7 punts.
c. Pares, mares, germans o germanes de l'alumnat amb discapacitat del 33
% al 64 %: 3 punts.
d. Pares, mares, germans o germanes de l'alumnat amb discapacitat igual o
7. Família monoparental:
a. General: 3 punts.
b. Especial: 5 punts.
Els empats que, si escau, es produïsquen, es dirimiran en aplicar successivament
la major puntuació obtinguda en els criteris següents, fins al moment en el qual es

ACTA PLE

produïsca el desempat:
a. Germans o germanes matriculades al centre.
b. Pares, mares, tutors o tutores legals treballadors del centre.
c. Renda per càpita de la unitat familiar.
d. Família nombrosa.
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superior al 65 %: 5 punts.

e. Discapacitat.
g. Sorteig efectuat per la conselleria competent en matèria d'educació en el
qual s’eligisca la lletra a partir de la qual s'assignen les places”.
4. EXPEDIENT 174/2018. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES
DE LA SUBVENCIÓ A EMPRESES, COMERÇOS, PROFESSIONALS I ASSOCIACIONS
PER A LA RETOLACIÓ EN VALENCIÀ
L’alcaldessa cedeix la paraula a Víctor Xercavins, regidor de Cultura, Educació i
Promoció Lingüística, que presenta la proposta d'aprovació de les bases
reguladores de la subvenció a empreses, comerços, professionals i associacions
per a la retolació en valencià al Ple, la còpia de la qual s'ha repartit prèviament als
regidors.
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Vista la necessitat de crear unes bases reguladores de la subvenció a empreses,
comerços, professionals i associacions per a la retolació en valencià, es proposa, al
Ple de l'Ajuntament de Museros, l'aprovació inicial de les bases següents:
BASES REGULADORES DE LA SUBVENCIÓ A EMPRESES, COMERÇOS,
PROFESSIONALS I ASSOCIACIONS PER A LA RETOLACIÓ EN VALENCIÀ
Primer. Objecte
Aquest ajuntament té la voluntat de promoure una campanya de retolació en
valencià entre les empreses, els comerços, les professionals i els professionals, les
associacions i els clubs esportius de Museros. Així, es pretén promocionar l’ús del
valencià en tots els àmbits, i en concret en l’àrea econòmica.

El pressupost de cada campanya de subvencions per a la retolació en valencià es
determinarà per l’acte administratiu que aprove la convocatòria, i es farà efectiu
amb

càrrec

a

l’aplicació

pressupostària

prevista,

dins

de

l’estructura

Tercer. Beneficiaris i beneficiàries
Podran

ser

beneficiaris

i

beneficiàries

les

empreses,

els

comerços,

els

professionals i les professionals, les associacions i els clubs esportius de Museros
que canvien la retolació ja existent o col·loquen de nova en valencià.
Per a les associacions culturals i clubs esportius, serà necessari estar inscrits en el

ACTA PLE

pressupostària de l’Ajuntament de Museros i de la resta de normativa vigent.

Número: 2018-0011 Fecha: 25/06/2018

Segon. Dotació econòmica

Quart. Quantia
L’import total que se subvencionarà a cada entitat o professional es determinarà
en la convocatòria. Només es concedirà una ajuda per beneficiari i any.
L’import total de la campanya es repartirà entre els sol·licitants proporcionalment
en cas que s’esgote la quantitat consignada en la partida pressupostària
corresponent de l’exercici en curs.
Cinqué. Criteris de la concessió de les subvencions
Les subvencions es concediran per a rètols exteriors, interiors o de vehicles,
sempre que vagen sobre un suport fix.
El text inclòs als rètols serà únicament en valencià i escrits correctament. Els
interessats sotmetran els textos al criteri de l’Agència de Promoció del Valencià de
Museros AVIVA, que emetrà un informe quant a correcció i possible ambivalència.
Els rètols d’ortografia idèntica en valencià i en castellà no tindran cap subvenció.
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Sisé. Activitats subvencionables
Seran objecte de subvenció:
1. Els rètols en valencià de nova instal·lació, i es concediran subvencions fins al
40% del seu cost, per una quantitat màxima que s’especificarà en la
convocatòria de l’exercici en curs.
2. Els rètols en valencià que substituïsquen uns altres escrits en llengües
diferents del valencià, i es concediran subvencions fins al 50% del seu cost, per
una quantitat màxima que s’especificarà en la convocatòria de l’exercici en curs.
Seté. Presentació de sol·licituds i justificació
El termini per presentar les sol·licituds es determinarà en la convocatòria. Les
sol·licituds, que seran dirigides a l’alcaldessa de la corporació, es presentaran en
el registre d’entrada de l’Ajuntament.
abans de fer-se efectiu l’ingrés de l’ajuda, i aportaran la documentació següent:
1. Sol·licitud dirigida a l’alcaldessa de la corporació que s’annexarà en la

anterior que haja sigut substituït.
3. Factura original el concepte de la qual corresponga a les activitats
subvencionables en aquestes subvencions i corresponent a l’any de l’exercici en
curs.
4. Document bancari en el qual figure el compte corrent en el qual es desitja
rebre la transferència.
5. Fotocòpia del CIF o del NIF de l'entitat.
6. Certificat d’estar al corrent de les obligacions fiscals i de Seguretat Social, o

ACTA PLE

convocatòria en curs.
2. Una fotografia del nou rètol en valencià i una altra, si és el cas, del rètol

Número: 2018-0011 Fecha: 25/06/2018

Els beneficiaris i les beneficiàries hauran de justificar l’execució de l’activitat

Vuité. Resolució de la concessió de les subvencions
Una vegada acabat el termini de presentació de sol·licituds, aquestes seran
avaluades per l'Agència de Promoció del Valencià de Museros AVIVA. I vist
l'informe d'aquesta agència, l’alcaldia-presidència de l’Ajuntament de Museros
serà l’òrgan competent per a la resolució de la concessió i de la quantia de les
ajudes.
Nové. Compatibilitat o incompatibilitat amb unes altres subvencions concedides
per uns altres organismes
La

persona

beneficiària

d’aquestes

subvencions

haurà

de

comunicar,

a

l’Ajuntament, la recepció d’altres subvencions que, pel mateix concepte, haja
rebut d’altres administracions públiques, per tal que la quantitat de les
subvencions no supere el cost de l’activitat.
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declaració responsable.

AJUNTAMENT DE MUSEROS

Desé. Alteracions de les condicions
1. Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de
la subvenció, o si escau, de la concurrència de subvencions o ajudes per unes
altres administracions o ens públics o privats, podrà donar lloc a la modificació de
la resolució de la concessió.
2. En cas que els documents justificatius no coincidisquen amb els presentats en
la sol·licitud de la subvenció donarà lloc a la reducció en la proporció corresponent
de la subvenció amb ordenació de reintegrament.
Onzé. Reintegrament
Procedirà el reintegrament de les quantitats rebudes i l’exigència de l’interés de
1.
2.
3.
4.

Obtindre la subvenció sense reunir les condicions requerides necessàries.
Incompliment de la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida.
La persona beneficiària haja omés les seues obligacions.
La modificació de les condicions de la concessió o falsedat en la documentació

presentada, derivada de l’actuació de comprovació.
Dotzé. Pagament de l’import subvencionat
al compte corrent presentat.
El fet que el beneficiari o la beneficiària no complisquen les obligacions com a
persona beneficiària donarà lloc automàticament al reintegrament.
Tretzé. Publicació de la convocatòria

ACTA PLE

Com a norma general el pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària
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demora des del moment del pagament de la subvenció en els casos següents:

La convocatòria es publicarà, per conducte de la BDNS, al Butlletí Oficial de la

I d'acord amb l'article 47 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local,
s'exposarà al públic i als interessats, perquè, per un període de trenta dies hàbils,
siguen examinats els expedients i presentades les reclamacions o suggeriments
que consideren adients formular. Si no es presentaran reclamacions, l'aprovació
inicial s'entendrà definitiva sense necessitat d'una nova publicació al Butlletí
Oficial de la Província.
5. EXPEDIENT 481/2018. CONVENI DE CESSIÓ TEMPORAL DE PARCEL·LES PER A
L'ÚS D'APARCAMENT AL CARRER DE MASSAMAGRELL
L’alcaldessa cedeix la paraula a la secretària general, Araceli Martín Blasco, que
presenta la proposta d'aprovació del conveni de cessió temporal de parcel·les per
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Província de València.
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a l'ús d'aparcament al carrer de Massamagrell al Ple, la còpia de la qual ha sigut
prèviament repartida a tots els regidors.
Vist que és voluntat de l'Equip de Govern portar a terme un conveni de cessió
temporal de parcel·les per a ús d'aparcament dissuasiu de vehicles, per un termini
d'un any, amb els propietaris i la propietària següents:


Jesús Andrés Jorge és propietari d'un immoble (solar), de 338 m 2 de
superfície, situat al carrer de Massamagrell, 2.



Manuela García Tello és propietària d'un immoble (solar), de 359 m 2 de
superfície, situat al carrer de Massamagrell, 6.



Juan Pérez Plasencia és propietari d'un immoble (solar), de 580 m 2 de
superfície, situat al carrer de Massamagrell, 4.

d'abril de 2018; vist l'informe favorable del cap de la Policia Local; vist el dictamen
favorable de la Comissió d'Urbanisme de 19 d'abril de 2018, i el contingut del
conveni:
CONVENI ACCEPTACIÓ CESSIÓ TEMPORAL DE PARCEL·LA

ACTA PLE

PER A ÚS D'APARCAMENT
REUNITS
D'una banda, en concepte de CESSIONARI:

Número: 2018-0011 Fecha: 25/06/2018

Vist l'informe de secretaria de 10 d'abril de 2018 i l'informe d'intervenció de 13

de Museros (València), en representació d'aquest i en exercici de les atribucions
que ostenta, amb DNI núm. 73562848Q, assistida per la secretària general de la
corporació, Araceli Martín Blasco, amb DNI 00687740V, que dóna fe de l'acte.
I d'una altra banda, en concepte de CEDENT, propietari:
JESUS ANDRÉS JORGE, major d'edat, amb DNI 22488726Q, i tot actuant en nom
propi,

i

amb

domicili

a

l'efecte

de

notificacions

al

carrer

Jaume Gasull, 1, 46136 de Museros.
En comparéixer totes les parts, l’alcaldessa de la corporació, en representació de
l'Ajuntament de Museros, i el cedent en qualitat de propietari de les parcel·les que
es descriuran i en reconéixer plena capacitat d'obrar per a aquest acte, i amb la
intervenció d’Araceli Martín Blasco, com a secretària d'aquest ajuntament, que

10
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D'una banda, CRISTINA CIVERA BALAGUER, alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament

AJUNTAMENT DE MUSEROS

dóna fe de l'acte per a la realització del conveni d’acceptació de cessió temporal
de parcel·la per a ús d’aparcament dissuasiu de vehicles de la parcel·la de sòl urbà
o solar situat al carrer Massamagrell, 2.
EXPOSEN
Primer. Que el segon compareixent, (cedent) D. Jesús Andrés Jorge, és propietari
d'un immoble (solar), de 338 m 2 de superfície, situat al carrer Massamagrell, 2,
sòl urbà de Museros, amb referència cadastral 8629101YJ2882N0001LO, i inscrit
en el Registre de la Propietat de Montcada, tomo 1908, llibre 84, foli 1, finca 7618,
inscripció 1; en ser aquest immoble d'interés per a l'Ajuntament de Museros, per
destinar-lo a ús d'aparcament.

(cedent), i el primer compareixent (Ajuntament de Museros) serà denominat
(cessionari).
Tercer. Que a l'efecte de notificacions que puguen ser necessàries, el cessionari

Quart. Que l'Ajuntament mostra el seu interés en l'acceptació de la cessió
temporal de l'ús de la parcel·la descrita en l'apartat primer d'aquesta exposició,
per la qual cosa ambdues parts formalitzen el seu acord sota les següents:

ACTA PLE

assenyala el domicili a la plaça del Castell, 1, 46136 Museros (València).

Número: 2018-0011 Fecha: 25/06/2018

Segon. Que el segon compareixent es denominarà, a partir d’ara, la propietat

Primera. La propietat concedeix, a l'Ajuntament de Museros, l'ocupació i la
possessió temporal de l'immoble descrit en l’apartat primer d'aquest document.
Com a conseqüència d'això, aqueixa ocupació ho serà sense pagament de preu, ni
mercè de cap classe i per mera concessió graciosa del propietari.
Segona. El contracte té una durada d'un any a partir de la data de la signatura del
contracte.
El

contracte

actual

és

renovable,

expressament,

anualment

i

requerirà

comunicació d’ almenys 2 mesos d'antelació a la finalització del contracte. La
comunicació de voluntat de prorrogar podrà realitzar-se per qualsevol de les parts
i s'entendrà acceptada excepte manifestació contrària en el termini de 10 dies
hàbils.

11
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CLÀUSULES

AJUNTAMENT DE MUSEROS

No obstant això, el termini fixat en aquesta clàusula i la propietat podrà posar fi a
la cessió temporal de l'ús en qualsevol moment, amb l'única condició que la
resolució anticipada del termini pactat haurà de suposar, amb la finalitat de
mantindre l'equilibri econòmic del conveni, la compensació corresponent a
l'Ajuntament, que serà proporcional al mateix temps que reste de contracte quant
al temps de possessió no aprofitat.
Tercera. Durant el termini d'ocupació concedit, el cessionari haurà d'efectuar les
reparacions normals a l'immoble cedit, per tal de conservar-lo en el seu normal
estat d'ús i amb la diligència d'un bon pare de família.
Així mateix, seran de compte del cessionari totes les despeses per consum de
serveis, i impostos quant a l’esmentada finca, com a aigua, llum, telèfon, impost
pagament de renda.
Quart. Finalitzat el termini pel qual s'ha concedit l'ocupació pactada en aquest
document, el cessionari s'obliga a retornar la finca, lliure i vàcua a la disposició de

Cinquena. Aquest conveni es regirà pels pactes, per les clàusules i per les
condicions determinades per la voluntat de les parts i plasmades expressament en
el contracte actual, i, supletòriament, pel que disposa el Codi civil.

ACTA PLE

la propietat, sense demora de cap tipus.

Número: 2018-0011 Fecha: 25/06/2018

municipal que greuge la propietat, sense que això supose, de cap manera, el

En llegir la secretària el contracte actual, i en estar d’acord totes les parts, signen

El cessionari El cedent- La propietat
L'alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament de Museros
Vist els anteriors informes, i d’acord amb l'article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Ple de la corporació, per
unanimitat, adopta els acords següents:
Primer. Iniciar expedient per a acceptar la cessió d'ús temporal de les parcel·les
citades, per a ús d'aparcament dissuasiu, en virtut del que es disposa en la
proposta de conveni que forma part dels antecedents d’aquest acord i l'activitat
del qual redunda en benefici dels habitants de la població de Museros.

12
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totes les còpies, en lloc i data abans esmentada.

AJUNTAMENT DE MUSEROS

Segon. Sotmetre la proposta de conveni a un període d'informació pública per un
termini de 20 dies mitjançant anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pàgina
web i portal de transparència municipal perquè els interessats presenten les
al·legacions que consideren adients.
Tercer. Notificar expressament aquest acord als interessats directes de l’expedient,
per confirmar i validar el text íntegre de la proposta de conveni.
Quart. Si una vegada sotmés l'expedient administratiu a exposició al públic, no
s'hagueren presentat al·legacions a aquest, l’acord servirà per a entendre aprovat
definitivament l'expedient d'acceptació de la cessió d'ús temporal de les parcel·les
esmentades, per a ús d'aparcament dissuasiu, i es procedirà a la subscripció del

Cinqué. Facultar l'alcaldia perquè subscriga el conveni corresponent i realitze les
gestions adients i necessàries per a l'eficàcia d’aquest acord.

CONVENI ACCEPTACIÓ CESSIÓ TEMPORAL DE PARCEL·LA

ACTA PLE

PER A ÚS D'APARCAMENT
REUNITS
D'una banda, en concepte de CESSIONARI:

Número: 2018-0011 Fecha: 25/06/2018

corresponent conveni entre els interessats.

de Museros (València), en representació d'aquest i en exercici de les atribucions
que ostenta, amb DNI núm. 73562848Q, assistida per la secretària general de la
corporació, Araceli Martín Blasco, amb DNI 00687740V, que dóna fe de l'acte.
I d'una altra banda, en concepte de CEDENT, propietari:
MANUELA GARCÍA TELLO, major d'edat, amb DNI 73526710B, i tot actuant en nom
propi,

i

amb

domicili

a

l'efecte

de

notificacions

al

carrer

Plaza Xuquer, 13-8-15, 46021 de Valencia.
En comparéixer totes les parts, l’alcaldessa de la corporació, en representació de
l'Ajuntament de Museros, i el cedent en qualitat de propietari de les parcel·les que
es descriuran i en reconéixer plena capacitat d'obrar per a aquest acte, i amb la
intervenció d’Araceli Martín Blasco, com a secretària d'aquest ajuntament, que
dóna fe de l'acte per a la realització del conveni d’acceptació de cessió temporal

13
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D'una banda, CRISTINA CIVERA BALAGUER, alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament

AJUNTAMENT DE MUSEROS

de parcel·la per a ús d’aparcament dissuasiu de vehicles de la parcel·la de sòl urbà
o solar situat al carrer Massamagrell, 6.
EXPOSEN
Primer. Que el segon compareixent, (cedent) Manuela García Tello, és propietària
d'un immoble (solar), de 359 m 2 de superfície, situat al carrer Massamagrell, 6,
sòl urbà de Museros, amb referència cadastral 8629103YJ2882N0001QO, i inscrit
en el Registre de la Propietat de Montcada, tomo 1908, llibre 84, foli 29, finca
7632, inscripció 1; en ser aquest immoble d'interés per a l'Ajuntament de Museros,
per destinar-lo a ús d'aparcament.
Segon. Que el segon compareixent es denominarà, a partir d’ara, la propietat
(cessionari).
Tercer. Que a l'efecte de notificacions que puguen ser necessàries, el cessionari

Quart. Que l'Ajuntament mostra el seu interés en l'acceptació de la cessió
temporal de l'ús de la parcel·la descrita en l'apartat primer d'aquesta exposició,
per la qual cosa ambdues parts formalitzen el seu acord sota les següents:
CLÀUSULES

ACTA PLE

assenyala el domicili a la plaça del Castell, 1, 46136 Museros (València).

Número: 2018-0011 Fecha: 25/06/2018

(cedent), i el primer compareixent (Ajuntament de Museros) serà denominat

possessió temporal de l'immoble descrit en l’apartat primer d'aquest document.
Com a conseqüència d'això, aqueixa ocupació ho serà sense pagament de preu, ni
mercè de cap classe i per mera concessió graciosa del propietari.
Segona. El contracte té una durada d'un any a partir de la data de la signatura del
contracte.
El

contracte

actual

és

renovable,

expressament,

anualment

i

requerirà

comunicació d’ almenys 2 mesos d'antelació a la finalització del contracte. La
comunicació de voluntat de prorrogar podrà realitzar-se per qualsevol de les parts
i s'entendrà acceptada excepte manifestació contrària en el termini de 10 dies
hàbils.

14
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Primera. La propietat concedeix, a l'Ajuntament de Museros, l'ocupació i la

AJUNTAMENT DE MUSEROS

No obstant això, el termini fixat en aquesta clàusula i la propietat podrà posar fi a
la cessió temporal de l'ús en qualsevol moment, amb l'única condició que la
resolució anticipada del termini pactat haurà de suposar, amb la finalitat de
mantindre l'equilibri econòmic del conveni, la compensació corresponent a
l'Ajuntament, que serà proporcional al mateix temps que reste de contracte quant
al temps de possessió no aprofitat.
Tercera. Durant el termini d'ocupació concedit, el cessionari haurà d'efectuar les
reparacions normals a l'immoble cedit, per tal de conservar-lo en el seu normal
estat d'ús i amb la diligència d'un bon pare de família.
Així mateix, seran de compte del cessionari totes les despeses per consum de
serveis, i impostos quant a l’esmentada finca, com a aigua, llum, telèfon, impost
pagament de renda.
Quart. Finalitzat el termini pel qual s'ha concedit l'ocupació pactada en aquest
document, el cessionari s'obliga a retornar la finca, lliure i vàcua a la disposició de

Cinquena. Aquest conveni es regirà pels pactes, per les clàusules i per les
condicions determinades per la voluntat de les parts i plasmades expressament en
el contracte actual, i, supletòriament, pel que disposa el Codi civil.

ACTA PLE

la propietat, sense demora de cap tipus.

Número: 2018-0011 Fecha: 25/06/2018

municipal que greuge la propietat, sense que això supose, de cap manera, el

En llegir la secretària el contracte actual, i en estar d’acord totes les parts, signen

El cessionari El cedent- La propietat
L'alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament de Museros
CONVENI ACCEPTACIÓ CESSIÓ TEMPORAL DE PARCEL·LA
PER A ÚS D'APARCAMENT
REUNITS
D'una banda, en concepte de CESSIONARI:
D'una banda, CRISTINA CIVERA BALAGUER, alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament
de Museros (València), en representació d'aquest i en exercici de les atribucions

15
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totes les còpies, en lloc i data abans esmentada.

AJUNTAMENT DE MUSEROS

que ostenta, amb DNI núm. 73562848Q, assistida per la secretària general de la
corporació, Araceli Martín Blasco, amb DNI 00687740V, que dóna fe de l'acte.
I d'una altra banda, en concepte de CEDENT, propietari:
JUAN PÉREZ PLASENCIA, major d'edat, amb DNI 19060663P, i tot actuant en nom
propi,

i

amb

domicili

a

l'efecte

de

notificacions

al

carrer

Plaza Xuquer, 13-8-15, 46021 de Valencia.
En comparéixer totes les parts, l’alcaldessa de la corporació, en representació de
l'Ajuntament de Museros, i el cedent en qualitat de propietari de les parcel·les que
es descriuran i en reconéixer plena capacitat d'obrar per a aquest acte, i amb la
intervenció d’Araceli Martín Blasco, com a secretària d'aquest ajuntament, que
de parcel·la per a ús d’aparcament dissuasiu de vehicles de la parcel·la de sòl urbà
o solar situat al carrer Massamagrell, 4.

Primer. Que el segon compareixent, (cedent) D. Juan Pérez Plasencia, és propietari
d'un immoble (solar), de 580 m 2 de superfície, situat al carrer Massamagrell, 4,
sòl urbà de Museros, amb referència cadastral 8629102YJ2882N0001PO, i inscrit
en el Registre de la Propietat de Montcada, tomo 1908, llibre 84, foli 5, finca 7620,
inscripció 1; en ser aquest immoble d'interés per a l'Ajuntament de Museros, per

ACTA PLE

EXPOSEN

Número: 2018-0011 Fecha: 25/06/2018

dóna fe de l'acte per a la realització del conveni d’acceptació de cessió temporal

Segon. Que el segon compareixent es denominarà, a partir d’ara, la propietat
(cedent), i el primer compareixent (Ajuntament de Museros) serà denominat
(cessionari).
Tercer. Que a l'efecte de notificacions que puguen ser necessàries, el cessionari
assenyala el domicili a la plaça del Castell, 1, 46136 Museros (València).
Quart. Que l'Ajuntament mostra el seu interés en l'acceptació de la cessió
temporal de l'ús de la parcel·la descrita en l'apartat primer d'aquesta exposició,
per la qual cosa ambdues parts formalitzen el seu acord sota les següents:
CLÀUSULES
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destinar-lo a ús d'aparcament.

AJUNTAMENT DE MUSEROS

Primera. La propietat concedeix, a l'Ajuntament de Museros, l'ocupació i la
possessió temporal de l'immoble descrit en l’apartat primer d'aquest document.
Com a conseqüència d'això, aqueixa ocupació ho serà sense pagament de preu, ni
mercè de cap classe i per mera concessió graciosa del propietari.
Segona. El contracte té una durada d'un any a partir de la data de la signatura del
contracte.
El

contracte

actual

és

renovable,

expressament,

anualment

i

requerirà

comunicació d’ almenys 2 mesos d'antelació a la finalització del contracte. La
comunicació de voluntat de prorrogar podrà realitzar-se per qualsevol de les parts
i s'entendrà acceptada excepte manifestació contrària en el termini de 10 dies

No obstant això, el termini fixat en aquesta clàusula i la propietat podrà posar fi a
la cessió temporal de l'ús en qualsevol moment, amb l'única condició que la
resolució anticipada del termini pactat haurà de suposar, amb la finalitat de
mantindre l'equilibri econòmic del conveni, la compensació corresponent a
al temps de possessió no aprofitat.
Tercera. Durant el termini d'ocupació concedit, el cessionari haurà d'efectuar les
reparacions normals a l'immoble cedit, per tal de conservar-lo en el seu normal
estat d'ús i amb la diligència d'un bon pare de família.

ACTA PLE

l'Ajuntament, que serà proporcional al mateix temps que reste de contracte quant

Número: 2018-0011 Fecha: 25/06/2018

hàbils.

serveis, i impostos quant a l’esmentada finca, com a aigua, llum, telèfon, impost
municipal que greuge la propietat, sense que això supose, de cap manera, el
pagament de renda.
Quart. Finalitzat el termini pel qual s'ha concedit l'ocupació pactada en aquest
document, el cessionari s'obliga a retornar la finca, lliure i vàcua a la disposició de
la propietat, sense demora de cap tipus.
Cinquena. Aquest conveni es regirà pels pactes, per les clàusules i per les
condicions determinades per la voluntat de les parts i plasmades expressament en
el contracte actual, i, supletòriament, pel que disposa el Codi civil.
En llegir la secretària el contracte actual, i en estar d’acord totes les parts, signen
totes les còpies, en lloc i data abans esmentada.
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Així mateix, seran de compte del cessionari totes les despeses per consum de

AJUNTAMENT DE MUSEROS

El cessionari El cedent- La propietat
L'alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament de Museros
Vist els anteriors informes, i d’acord amb l'article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Ple de la corporació, per
unanimitat, adopta els acords següents:
Primer. Iniciar expedient per a acceptar la cessió d'ús temporal de les parcel·les
citades, per a ús d'aparcament dissuasiu, en virtut del que es disposa en la
proposta de conveni que forma part dels antecedents d’aquest acord i l'activitat
del qual redunda en benefici dels habitants de la població de Museros.

termini de 20 dies mitjançant anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pàgina
web i portal de transparència municipal perquè els interessats presenten les
al·legacions que consideren adients.

per confirmar i validar el text íntegre de la proposta de conveni.
Quart. Si una vegada sotmés l'expedient administratiu a exposició al públic, no
s'hagueren presentat al·legacions a aquest, l’acord servirà per a entendre aprovat
definitivament l'expedient d'acceptació de la cessió d'ús temporal de les parcel·les

ACTA PLE

Tercer. Notificar expressament aquest acord als interessats directes de l’expedient,

Número: 2018-0011 Fecha: 25/06/2018

Segon. Sotmetre la proposta de conveni a un període d'informació pública per un

esmentades, per a ús d'aparcament dissuasiu, i es procedirà a la subscripció del

Cinqué. Facultar l'alcaldia perquè subscriga el conveni corresponent i realitze les
gestions adients i necessàries per a l'eficàcia d’aquest acord.

Vist els anteriors informes, i d’acord amb l'article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Ple de la corporació, per
unanimitat, adopta els acords següents:
Primer. Iniciar expedient per a acceptar la cessió d'ús temporal de les parcel·les
citades, per a ús d'aparcament dissuasiu, en virtut del que es disposa en la
proposta de conveni que forma part dels antecedents d’aquest acord i l'activitat
del qual redunda en benefici dels habitants de la població de Museros.
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corresponent conveni entre els interessats.

AJUNTAMENT DE MUSEROS

Segon. Sotmetre la proposta de conveni a un període d'informació pública per un
termini de 20 dies mitjançant anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pàgina
web i portal de transparència municipal perquè els interessats presenten les
al·legacions que consideren adients.
Tercer. Notificar expressament aquest acord als interessats directes de l’expedient,
per confirmar i validar el text íntegre de la proposta de conveni.
Quart. Si una vegada sotmés l'expedient administratiu a exposició al públic, no
s'hagueren presentat al·legacions a aquest, l’acord servirà per a entendre aprovat
definitivament l'expedient d'acceptació de la cessió d'ús temporal de les parcel·les
esmentades, per a ús d'aparcament dissuasiu, i es procedirà a la subscripció del

Cinqué. Facultar l'alcaldia perquè subscriga el conveni corresponent i realitze les

6. PROPOSTA D'ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PROTEGITS CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
L’alcaldessa cedeix la paraula a Laura Asensio, regidora de Benestar Social i

ACTA PLE

gestions adients i necessàries per a l'eficàcia d’aquest acord.

Número: 2018-0011 Fecha: 25/06/2018

corresponent conveni entre els interessats.

Polítiques d'Igualtat de Gènere, que presenta, al Ple, la proposta d'adhesió a la
sigut prèviament repartida a tots els regidors.
Vist que la Diputació de València ha aprovat el reglament de creació de la Xarxa
de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere, una iniciativa que pretén
combatre aquesta xacra social en dotar

dels instruments i de les eines

necessàries als municipis de la província de València per fer front a aquest
complex problema que és de tota la societat.

Vist el reglament de creació i funcionament de la Xarxa de Municipis Protegits
contra la Violència de Gènere i vist que ja s'ha obert el termini d'adhesió a aquest.
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Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere, la còpia de la qual ha

AJUNTAMENT DE MUSEROS

Vista la proposta d'adhesió a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de
Gènere de la Diputació de València, el Ple de la corporació, per unanimitat, va
adoptar l'acord següent:
Primer. Adherir-se a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere.
Segon. Subscriure els compromisos establits en el Reglament de creació i
funcionament de la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere.
Tercer. Traslladar el certificat de l'esmentat acord a la Diputació de València.
La sol·licitud i documentació requerida es presentarà mitjançant la seu electrònica
de la Diputació de València, amb el formulari de sol·licitud accessible en
https.//www.sede.dival.es/ i amb la utilització del certificat digital. Són admissibles
els certificats que estiguen inclosos en la plataforma @signa de validació de
l'autenticació i signatura en la seu electrònica, és necessari tindre instal·lat el
programari
descarregat

Autofirma

del

Portal

gratuïtament

d'administració
en

electrònica,

que

l’adreça

pot

ser

següent:

Pren la paraula Mario Jordá per a comentar que ha coincidit aquest acord amb la
notícia coneguda sobre la sentència de La Manada, aquests salvatges que van
violar una xica a Pamplona per la qual cosa procedeix a llegir, com a mostra de
repulsa, un comunicat que va fer una companya de Podem:
«Diu Margaret Atwood que, mentre la major por dels homes és que es riguen

ACTA PLE

http://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html.
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signatura electrònica de l'Administració general de l'Estat. Per a la utilització de

d'ells, la major por de les dones és que ens violen i ens maten. Les nostres pors
tenim raons per a tindre por, perquè ens violen i ens maten. Aqueix món que ens
posa davant casos (alguns molt recents) de dones que estan mortes per haver-se
resistit a una violació. Hui la justícia espanyola ens ha enviat un missatge terrible i
vergonyós a totes les dones: si no ens resistim, si no ens juguem la vida, si no ens
arrisquem al fet que ens maten, no podem esperar protecció i justícia. Els jutges
del judici de La Manada entenen que cinc homes en un portal sense escapatòria
no és intimidador i que per això no pot ser entés com a violació sinó com a abús.
Exigir la resistència i no entendre la intimidació de les dones és no entendre
absolutament res del món en el qual vivim, és no entendre la nostra por.
Hui eixim al carrer per demanar justícia i reclamar unes institucions en les quals
puguem creure i confiar. Mentre les conquistem ens cuidarem les unes a les altres
i direm “germana, jo sí que et crec, aquesta és la teua manada”».
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diuen molt del món en el qual vivim, aqueix món que ens demostra dia a dia que
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7. DESPATX EXTRAORDINARI
No s’hi inclouen assumptes.
8. DACIÓ DE COMPTES
L’alcaldessa cedeix la paraula a Juan José Carrión, regidor d'Esports, que felicita
uns esportistes i veïns de Museros, els quals han aconseguit, en les últimes dates,
grans èxits esportius. En primer lloc, cal començar per Adrián Celda García, que és
conegut a Museros, i el dia 11 de març, va quedar campió del tercer trofeu de la
Diputació de València, de frontó individual, en una modalitat que es diu quatre i
mitjà.

autonòmic en el duatló que es va realitzar a la població d'Onda, i que pel mes de
març, va quedar campió d'Espanya en el paraduatló de mitja distància que es va
fer a Oriola.

Gómez, membre del Club Esportiu de Caça de Museros, que el passat 17 de març,
juntament amb uns altres membres de l'equip olímpic espanyol, van disputar el
campionat del món a Mèxic, i van quedar campions en aquesta modalitat que es
diu blanc a braç.

ACTA PLE

Finalment, en el tema esportista, felicitar el nostre conveí Pedro José Martínez
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També felicitar José Iborra Torres, que pel mes de febrer ja va quedar campió

En un altre ordre de coses, volia parlar de la primera marxa solidària que es va
meua en la qual es van vendre 1.037 tiquets, s'ha recaptat la quantitat de 11.096
€ entre la venda d'aquests tiquets i les aportacions d'empreses, de comerços i de
particulars, i aquesta quantitat ha sigut transferida, fa uns dies, a la Fundació de
Puerta de Hierro per a la investigació i estudi de la lesió medul·lar. Des d'ací,
donem les gràcies a totes les persones, empreses i entitats per les seues
aportacions, i també a la Falla el Castell, a la Falla de Museros, a la penya La Por, a
la penya Els Valents, a arròs Dacsa, a Fontestad, a Xandala, al grup Sant Roc &
Roll, a Nokao i a la carnisseria Costa i Bosch. Demane disculpes per si em deixe
algun col·laborador. Gràcies a tots ells i als nombrosos voluntaris es va gaudir
d'unes estupendes paelles, un excel·lent dia solidari i, al mateix temps, festiu.
Finalment, felicitem d'una manera especial Jose Ramón Costa i la seua esposa
Gloria Bosch, que han sigut els principals impulsors d'aquesta marxa.
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portar a terme, després de diverses setmanes posposant-la, la marxa Corre per la
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I volem comentar que aquesta regidoria, juntament amb la Regidoria de Benestar
Social, tenim el propòsit l'any que ve de tornar a organitzar aquesta segona marxa
en una data que encara estaria per comunicar.
L’alcaldessa cedeix la paraula a Laura Asensio, regidora de Benestar Social i
Polítiques d'Igualtat de Gènere, que informa que es realitzarà el Pla d'igualtat que
tenim amb la mancomunitat, s’anirà a tots els pobles conjuntament, ja s’ha fet la
primera jornada a Rafelbunyol, i Museros recollirà la segona jornada, aquest 8 de
maig, sobre coeducació i igualtat. La jornada es farà el 8 de maig durant tot el
matí. Des d'ací, rebreu la invitació, però us convidem per tal que vingueu i
participeu en la jornada.
L’alcaldessa cedeix la paraula a David Moreno, regidor de Joventut, Infància i
joventut, en lloc de la setmana de la joventut, per ser l'aniversari. Començarà el
dia 5 de maig, amb el Holi Festival, cogestionada, i acabarà el dia 1 de juny, amb
una barbacoa i una discomòbil. Aquestes dates s'han decidit a petició dels joves,
perquè busquen millor temps i també menys pluja, i també hem tingut en compte
comunions, corpus, etc. Hi ha moltes

activitats, el BIM d'aquest mes està dedicat a la joventut, però volia destacar les
activitats que he comentat, el Holi Festival, el dia 5 de maig. Després, el dia 12,
es realitzarà un dissabte d'esports alternatius a l'institut, en col·laboració amb la
Regidoria d'Esports, i també el dia de la barbacoa, 1 de juny, igual que vam fer
l'any passat amb l'associació Menys Graus, enguany l'associació Controla Club que
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les festivitats de caràcter religiós com
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Gestió de la Diversitat, que informa que enguany es portarà a terme el mes de la

també promociona oci juvenil responsable, en col·laboració amb la Regidoria
d'agressions sexistes.
9. DECRETS DE L'ALCALDIA
S'informa de la relació de decrets des de l'última sessió plenària de 22 de febrer
de 2018, del número 120 al 276 de 2018, tots dos inclosos.
L'Equip de Govern format pels grups Socialista, Compromís, EUPV i PGM es donen
per assabentats i conformes.
El Grup Popular es dóna per assabentat i no conforme.
10. PRECS I PREGUNTES
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d'Igualtat, posarem un punt violeta de l'associació per unes festes lliures
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L’alcaldessa obri el torn de precs i preguntes:
Pren la paraula el portaveu del Partit Popular, Jesús Piquer:
1. Com va quedar el tema de la reunió dels veïns del carrer de Sant Vicent sobre
el tema dels arbres? Què es pensa fer arran d'aquesta reunió?
Francesc Alcaina: en la reunió que vam fer amb els veïns del carrer de Sant
Vicent, el carrer de la Música i el de Averrois, es va informar que es realitzarien
unes actuacions en resposta a unes demandes que s'havien fet i algunes
qüestions que són més que evidents, com arbres que comencen a trencar parets,
etc. I se'ls demanava opinió sobre què farien ells en cadascun dels casos, i
mostrar-los les possibilitats que s’havien pensat. Vam recollir la seua opinió, i els
d’altres qüestions que s'havien de tindre en compte. Com a veïns s'ha d'escoltar la
seua opinió i tindre en compte, però no és sol la seua opinió la que compte, sinó
que hi ha una sèrie de paràmetres que s'han de posar al mig per escollir la millor
opció. Després d'aquesta reunió, hem continuat amb el tema, s'ha informat

la

que seria probable posar en el seu lloc, i ara esperem que ens passen unes dates,
per qüestions de planificació de la brigada d'obres, de compra de les noves
espècies que es col·locaran, tota la documentació i esperem que a l'estiu, i com
que no s'ha fet fins ara, esperar dos o tres mesos més no passarà res.
Potser siga més convenient per a posar i llevar arbres esperar-se que no estiguen

ACTA PLE

Junta de Govern Local, s'han discriminat possibles candidats d'espècies vegetals
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deixàrem clar que la seua opinió no era absolutament vinculant, és a dir, hi havia

morts o esperar un moment de l'any en el qual no hi haja molt de moviment al
xicotets, els podrien destrossar i val la pena esperar-se pel setembre. Escollirem la
millor època per a fer el canvi d'aquests arbres. En definitiva, la contestació és sí,
es realitzaran actuacions però esperarem el moment oportú en els pròxims 3, 4 o
5 mesos.
2. Ja sabem que Vicent Doménech ha substituït José María, però realment és així?
Alcaldessa: sí, així és. De moment, fins que la plaça es puga traure i proveir
definitivament, el substitueix Vicent Doménech. S'ha comunicat per escrit al
Comité d'Empresa i és un poc temporalment, continuem adequant la RPT i fins que
s'acabe i puguem cobrir la plaça, el substitueix oficialment Vicent Doménech.
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carrer, com per exemple, en els dies de bous, si canviàrem arbres grans per
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3. Enfront de la cooperativa elèctrica, al carrer de l'Estació encreuament amb el
carrer del Molí, s'han cremat dos contenidors quines mesures s'han pres sobre
aquest tema?
Alcaldessa: s'ha tramitat a la Mancomunitat que són els que ens presten el
servei, perquè ens els reposen. Perquè a més dels que tu comentes, a Blasco
Ibáñez, aquesta nit, igual que cremaren aqueixos i hi anaren els bombers,
cremaven un altre a Blasco Ibáñez. Esperem que la Mancomunitat ens els repose
el més prompte possible, de fet també falta un altre a l'avinguda d’Alexandre VI
que van cremar farà mig any i sembla que el tràmit és lent. Agilitarem el tema
perquè és cert que és necessari per utilitzar-los.
4. Al pati del col·legi del País Valencià, han desaparegut tots els arbres, quin és el

Francesc Alcaina: els arbres del col·legi de l'avinguda del País Valencià eren
arbres que portaven molts anys plantats i, després d'una exploració i d'un
diagnòstic, resulta que estaven fofos ja per dins i hi havia perill que caigueren; per
alguns arbres, i ara hem acabat de llevar la els altres, perquè prenguérem fotos i
estaven fofos per dins i eren perillosos. Evidentment, es reposaran.
Pren la paraula el portaveu del Partit Popular, Manuel Moreno:
1. Continuem amb els excrements dels gossos pel carrer. Ja que l'associació de
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tant, va arribar un moment en el qual, no sé si t'havies fixat que ja havíem llevat
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motiu? està previst plantar altres arbres perquè els xiquets tinguen ombra?

veïns no fa campanyes, no sé si l'Ajuntament té previst fer alguna campanya o si

Francesc Alcaina: en principi la nostra intenció és de fer una campanya a l'any
sobre aquest tema. Enguany, encara no s'ha fet, però el més probable és que es
faça.
2. A la plaça del Príncep d'Espanya hi ha un contenidor que té moltes botelles de
vidre fora per estar ple, no s'avisa l'empresa perquè vinga? No es pot fer alguna
cosa?
Alcaldessa: Sí, s'ha cridat l'empresa quatre vegades perquè vinga, perquè a més
aqueix contenidor té un forat; per tant, la gent ha començat a amuntegar al
costat, la qual cosa és perillosa. Són zones per les quals passen molts xiquets i,
fins i tot, en quatre ocasions, es va dir que vingueren a recollir-lo.
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hem d'anar nosaltres a posar banderetes. S'ha de fer alguna cosa en aquest tema?
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Manuel Moreno: i no pot l'Ajuntament llevar-los temporalment d'aquest lloc i
portar-los a un altre contenidor o alguna cosa?
Alcaldessa: bé, els que estan fora sí que es poden recollir, igual que es recullen
els trastos dels punts verds. Però els que estan dins és complicat recollir-los.
Manuel Moreno: els que estan dins és clar que no, els perillosos són els de fora.
3. Qui gestiona el Facebook de l'Ajuntament? És més que res per felicitar-lo per fer
una propaganda molt bona, i a més, el fotògraf té l’habilitat per a intentar sempre
que els regidors del PP no isquen en les fotos. La pregunta és, qui gestiona el
Facebook?
Alcaldessa: doncs depén de l'acte. Si cau en cap de setmana, Víctor i jo som els
que el gestionem, i si és entre setmana tenim l'assessora de comunicació, que és
Manuel Moreno: hi ha alguns que són merament informatius, però hi ha actes
que semblen més de propaganda. En general, no porte apuntats quins, n’hi ha uns
que són més informatius i n’hi ha d’altres més publicitaris. És la sensació que ens
dóna.
representant. T'hauràs adonat que no hi ha distinció, ja siga una falla, una penya
taurina o qualsevol acte.
Manuel Moreno: no ho dic per això, crec que se m'ha entés.
Vicente Pérez: jo vull fer un comentari al que comenta el regidor. Durant la
legislatura anterior, no es pot comparar la comunicació, perquè no hi havia. En
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Alcaldessa: es publiciten tots els actes als quals l'Ajuntament va com a
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Esther. Et refereixes a algun acte en concret?

aquella legislatura, estàvem en l'oposició i tampoc no podíem eixir en les fotos
política o sectària.
Manuel Moreno: publicitat hi havia molta, el que no hi havia era Facebook. Però
comunicació hi havia suficient com perquè tot el poble s'assabentara del que
s'havia d'assabentar, pel que feia a l'Ajuntament. Hi havia molta participació i
molta comunicació.
Mario Jordá: com a regidor de Comunicació, pel que fa a Facebook, a més de fer
aqueixa declaració general, si teniu algun informe o teniu algun exemple en
concret, estem encantats d'estudiar-lo i fer la comparació entre el que és publicitat
i propaganda.
4. El dimecres 28 de febrer es va fer un acte de rendició de comptes per part del
Govern, al qual no hi va assistir ningú. Què és el que va fallar perquè no hi
assistirà ningú?
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perquè ni tan sols hi havia fotos. No sé el motiu de la crítica de la comunicació
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Alcaldessa: realment va assistir una persona. Però com tenia informació de
primera

mà…

Doncs

vam

tindre

diversos

contratemps,

les

condicions

climatològiques, sembla que hi havia un partit de futbol molt important, i a última
hora, deduírem que va ser per això. Però bé, el regidor us ho explicarà.
Mario Jordá: l'endemà vam fer un comunicat públic com que el tema de la
rendició de comptes és una de les parts fonamentals del que es diu govern obert:
la participació, la transparència, la rendició de comptes, etc. I és una llàstima que
la gent no vinga, és veritat que feia mal temps i que hi havia un partit molt
important i interessant. Però bé, pot ser que l'acte, que era exactament igual que
el de l'any passat i que va tindre molt d’èxit, ja no agrade. S'estudiarà un altre
format. Si algun partit, alguna associació o algun veí en particular tenen alguna
idea de quin tipus d'acte pot ser més atractiu que el propose, perquè potser siga
avorrit, no et dic que no, parlar els regidors contínuament de coses pot ser avorrit.
d'escoltar-la. El que sí que podem dir és que no ens hem oblidat de la rendició de
comptes, n’hi haurà més. El que hem de veure és la manera de fer-ho més
interessant per a tothom, perquè és complicat exigir a la gent que participe i que
vinga a tot el que es fa.
sèrie de motius pels quals no hi havia vingut cap de les persones de l'oposició?
Podries explicar-ho ací, però bé, no tens cap obligació. Però, com m'ho vas
comentar…
Manuel Moreno: no t'entenia el que volies dir. Jo em referia al motiu pel qual no
venia la gent del poble, perquè no hi van anar els regidors del Grup Popular ja ho
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Juan José Carrión: recordes que vam parlar d'aquest tema i em vas donar una
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Després hi havia preguntes però pot ser avorrit. Si algú té alguna idea, encantats

sabem. La millor rendició de comptes és en el ple.
companys els interessa.
Manuel Moreno: nosaltres pensem que la rendició de comptes cal donar-la en el
ple, per això acudim al ple. A més, també és veritat que aquella ocasió, que crec
que és el que et vaig dir, a la primera que vam anar, se'ns va convidar perquè els
regidors no parlàrem en aqueix tipus de rendició de comptes. No ens va convidar
un regidor, que llavors no era regidor.
Mario Jordá: volia dir això, que jo no vaig trobar a faltar els regidors, ni del Partit
Popular, ni de Ciudadanos, perquè no era un acte pensat per als regidors,
definitivament la rendició de comptes es fa en els plens. Poden vindre com a
ciutadans, efectivament. El que es va dir fa dos anys, quan jo encara no era
regidor, va ser que no monopolitzàreu el micròfon, perquè ja teníeu el ple, i que
deixàreu la gent que participara perquè era un acte per a la ciutadania, i ho
mantinc.
Manuel Moreno: ja, que no estem convidats a aqueix acte.

26

Cód. Validación: 4NYENDCKP9GYH4TQLS6XK3SRN | Verificación: http://museros.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 32

Juan José Carrión: igual hauries de dir el perquè, en certa manera a la resta de
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Mario Jordá: al contrari, esteu convidats com a ciutadans, que quede clar, que
està gravat.
Manuel Moreno: com som regidors, i és tan difícil separar això de ser regidor i
ciutadà…
Mario Jordá: és clar, jo no aniria a un acte com a ciutadà perquè tinc la cara de
regidor, però podeu vindre, per descomptat. L'única cosa que us vaig dir va ser
que no monopolitzàreu el micròfon, perquè concretament tu vas fer quatre o cinc
preguntes, i a la cinquena, vaig demanar la paraula com a ciutadà i vaig dir que
l'acte és per als ciutadans. Torne a dir que, a mi, no m'importa que no vingueu a
aquest acte perquè el vostre treball és un altre i ho feu ací.
Manuel Moreno: bé, no continuaré amb aquest tema perquè si no es farà massa
llarg, però tinc per a seguir.

poca assistència, alguns dels quals quasi no han arribat a les quinze persones.
Alguns exemples són el d’Amamanta, al qual van assistir unes 25 persones; el
taller d'estimulació cognitiva, al quan van assistir unes vint persones;

les

pràctiques de defensa personal, unes quinze persones; el teatre de l’obra La mare
del teatre de María Colomer, unes nou persones;

la xarrada del 21 de març,

“Dones que ajuden altres dones”, unes deu persones. Continuem pensant que la
programació, en alguns casos, és manifestament millorable, hi ha altres casos que
són molt interessants. Però potser, per a aquells que no són tan interessants, falta
una dedicació per promocionar-los millor, perquè alguna cosa falla.
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antisistema, no arriba a una trentena i és un teatre gratuït; la lectura dramatitzada
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5. Des del ple de febrer, hi ha hagut molts actes a la Casa de la Cultura de molt

àmbits per a abastar-ho tot. Crec que tens un error de concepte. Tot el que es fa a
la Casa de Cultura no són actes que s'organitzen des de la Regidoria de Cultura,
això el primer. La immensa majoria de coses que has comentat ara, que per cert
t'agraïsc que hages dit actes concrets perquè sé de què parles i et puc contestar
millor, únicament en un d'aquests col·laborava la Regidoria de Cultura juntament
amb la Regidoria de Benestar Social, la de la La mare antisistema. Pel que fa a la
resta, a la Casa de Cultura es fan moltíssimes activitats que no organitza la
Regidoria de Cultura.
Manuel Moreno: jo, la Regidoria de Cultura, no l'he anomenada en cap moment.
Víctor Xercavins: Bé, has comentat molts actes dels quals es fan a la Casa de
Cultura i en l'anterior ple em vas preguntar directament a mi i has deixat caure
que és per falta de dedicació. La falta de dedicació, pot ser discutible, pot ser el
teu criteri, o el que siga, però en tot això no hi entre. Bé i una altra qüestió que la
comentaré després que parle Laura.
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Víctor Xercavins: ja estem acostumats a la tàctica del “calamar” en molts
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Laura Asensio: has comentat moltes activitats. El primer, preguntar-te, en La
mare antisistema has dit trenta persones? Jo hi vaig comptar unes 110 persones.
Víctor Xercavins: i si quan fores als actes, et quedares, encara en serien més i
possiblement t'agradarien les coses que es fan.
Manuel Moreno: en aqueix moment, no arribaven ni a una trentena i després, 40
o 50 com a molt.
Víctor Xercavins: per si de cas t'atrevies a repetir-ho, que veig que sí, crec que
tenim un problema de matemàtiques, o de visió. I em faràs traure fotos de cada
acte i explicar-los, perquè els teus 15 o 20, de l'11 d'agost, ací tinc imatges
d'aqueix acte en què es pot comprovar que, evidentment, no hi havia només 15 o
20 persones. No m'he dedicat a explicar-les però n’hi ha moltes més. Per sort, hi
havia moltes mares, pares i xiquets en l'acte de Dani Miquel. Per tant, si per a tu
això són 15 o 20 persones, els 30 que dius ara en seran 110.
que hi havia 10 o 15 persones en aquell acte em va fallar, potser no m'ho va dir
molt bé. Però m'alegre que anaren tantes persones, perquè un acte que ens va
costar 2.500 €, que va pagar la Regidoria de Festes, encara que fóra de la teua
regidoria i arribàreu a un acord. Però un acte de 2.500 € solapat amb un altre acte
Alcaldessa: pel que fa al solapament, vull puntualitzar que quan es va començar
a organitzar el tema de la romeria, va haver-hi uns malentesos interns i, al final,
per això es va solapar. En principi, no estava prevista, però hi van haver uns
malentesos mal organitzats des de dins del que era la festa, que si vols en
particular te’ls comente després, i finalment, es va solapar inconscientment per
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Manuel Moreno: m'alegre que hi haguera tantes persones. La font que em va dir

l'altre.
romeries juntes. Puc seguir?
Laura Asensio: puc contestar? És que no m'heu deixat parlar. Primer, deixar clar
que tots els actes que has comentat, no són actes per a 100 persones. Hi ha
tallers en els quals es treballa amb grups reduïts, depén de cada acte. Després,
has comentat el d’Amamanta, que justament enguany, després de tres anys que
portem organitzant-lo, ha sigut el que més èxit ha tingut i a la sala de butaques, la
gent estava asseguda pel terrra, i crec que en aqueixa sala hi ha 48 butaques, si
no m'equivoque, i has dit que hi havia 25 persones.
Alcaldessa: Sí que és veritat, perquè de fet ens vam sorprendre.
Laura Asensio: sí, la primera sorpresa vaig ser jo. M'esperava el que tu has dit,
15 o 20 persones, però va ser una gran sorpresa. També has comentat el
d'estimulació cognitiva, però et refereixes a l'acte o a la gent que vindrà tots els
dies?
Manuel Moreno: em referisc a l'acte.
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Manuel Moreno: en definitiva, que potser va costar més aqueix acte que les cinc
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Laura Asensio: l'acte va ser organitzat per les persones majors del poble que van
voler participar en la Setmana de la Dona. Es va anunciar, es va fer tota la
publicitat, i tu has dit que hi havia 20 persones i jo pense que hi havia unes
poques més, però en definitiva, no puc dir res a la gent del poble que vol fer un
acte, és clar que estan oberts a fer qualsevol cosa. Quant als tallers, jo sóc la
primera a la qual li encantaria que hi haguera més gent. Whatsapp, Facebook,
cartells informatius, s'envien cartes a les associacions, etc. A poc a poc, el tema
de la igualtat per desgràcia és un tema que costa molt, però jo intente fer moltes
activitats motivadores per a tots els públics, i continuarem lluitant, simplement
dir-te això.
Manuel Moreno: he deixat clar que hi ha actes que ens semblen interessants i
no va la gent, però potser un tema de comunicació. Que no semble que cap ens

6. Quan serà la fira del comerç? Qui la gestiona?
Vicente Pérez: es realitzarà els dies 5 i 6 de maig, enguany l'organitza

7. L’Ajuntament ha encarregat posar una càmera a la terrassa de la finca de
Graytán?
Vicente Pérez: no.
Manuel Moreno: és que ens consta que l'administrador de la finca va sol·licitar
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sembla interessant, que hi ha molts que sí ens ho semblen. Molts no, alguns.

col·locar una càmera a la terrassa per a gravar l'obra i ens ha cridat l'atenció. No
Vicente Pérez: t'explique. El contractista Pavasal té per costum, en les seues
obres importants, instal·lar una càmera per a gravar tota l'execució des de l'inici
fins al final, i així, després ells tindre un portafoli i un catàleg de les seues
execucions. El director del projecte i el director de l'obra em van comentar que
havien sol·licitat autorització per posar-la en una finca de l'Ajuntament i que no els
havien autoritzat. No sé si ho hauran aclarit. Però la finalitat és gravar l'execució
de l'obra durant el temps que treballen i després afegir-ho al portafoli de les seues
obres.
8. Ens diuen que continuen les cues en Serveis Socials, en atenció. No sé si esteu
assabentats, si es pot incrementar el personal en atenció per a reduir les cues o si
es busca alguna solució.
Laura Asensio: em pots explicar a què et refereixes amb les cues?
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sé si l'Ajuntament té alguna cosa a veure.
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Manuel Moreno: em referisc al fet que quan et donen cita, te la donen per a molt
temps després.
Laura Asensio: ara mateix, tenim més personal que mai, perquè tenim el de la
Mancomunitat, sobretot es distribueix el treball perquè vaja una mica més de
pressa, però tenim un volum molt gran. Jo sé que les treballadores ho fan el més
de pressa possible. Però bé, això de les cues és la primera persona que m'ho diu,
t'ho agraïsc, perquè ho farem constar i estudiarem com fer millor el treball.
Vicente Pérez: simplement afegir que és veritat que hi ha més afluència per a
demanar els programes que portem, però en haver una concentració de serveis en
aqueix centre fa que acudisca gent que demane informació i s'haja de derivar a
altres departaments, com per exemple urbanisme o medi ambient. Sí que és

9. De qui va ser la idea de fer el viatge de “La memòria dels rapades”? Perquè no
sé si sabíeu el contingut de l'exposició, quant a volum, si sabíeu on enviàveu la

Laura Asensio: sí, he presentat una queixa formal al museu. L'activitat es va fer
perquè el personal tècnic de l'Ajuntament em va assessorar, i l'organitzàrem. Ens
van dir que podríem entrar a veure tota la resta d’exposicions, i quan vam anar
ens trobàrem amb aquest problema. Amb els correus que tenia jo, vaig cridar a la
tècnica de cultura, li'l vaig comentar tot, i vaig tornar a cridar al museu per posar
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gent.
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veritat que el funcionari del centre, el conserge, sí que està més ocupat.

la queixa corresponent.
s’havia d'haver fet alguna reclamació en aqueix moment i haver pogut entrar a
veure-ho tot.
Laura Asensio: no, no vam anar cap regidors no vam anar cap, però sí que va
anar personal de l'Ajuntament.
10.

Mario, el portal de transparència per a quan? Perquè paraules, en tens

moltes, però al final sembla que formes ni una. Ja fa molt de temps que vas dir
que estava a punt, em vas fer la broma d’“apunta-t’ho” i ho vaig apuntar, però ja
és igual que ho anote o no ho anote, perquè sembla que dius que dius que fas
molt, però…
Mario Jordá: Jo dic el que faig, molt o poc. Ja fa temps que el portal de
transparència està i s'ompli a poc a poc. Ara està en mans del personal de
l'Ajuntament, dels caps d'àrea, que han de pujar la informació. Justament, l'altre
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Manuel Moreno: no va anar cap regidor de l'Ajuntament? Em referisc per si
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dia, vam tindre una reunió amb tots els caps d'àrea, i Araceli també, per a donar
uns terminis perquè estiga tota la informació. El portal de transparència està fa ja
un temps, encara que fèiem proves per veure si tots podien pujar la informació, i
sobretot, si complia dues condicions: que la informació fóra clara i accessible i que
fóra reutilitzable, que són les dues coses més importants que diu la Llei de
transparència.
En les proves, que hem fet, que no tothom ha pogut complir amb el seu treball,
sobretot María José que sí ha treballat més en aquest tema, hem vist que hem de
fer-li un gir més i fer els arxius que pugem al portal de transparència més
descriptius perquè la gent entenga què busca. De la reunió de l'altre, van eixir dos
compromisos amb els caps d'àrea, cada persona ja sap el que ha de pujar. Abans
de l'estiu pujarem tot el del 2018 i, a poc a poc, pujarem el d'anys anteriors
perquè no estiga només el d'enguany, i així, veure i comparar d'alguna manera
complementari al portal de transparència, que es diu “Amb els meus impostos”,
que és una eina que compràrem, en la qual estarà penjada tota la informació dels
impostos que paguem els muserencs i a què es destinen, en unes taules més fàcils
d'entendre.
transparència, perquè això és un complement. I no volíem traure el complement,
que és molt bonic i molt visual, si no estava el suport en el qual ha d'estar
legalment tota la informació.
Pren la paraula el portaveu del Grup Popular, José María Aznar:
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l'any passat i aquest. Tenim un altre portal, que ja està fa tres mesos, que és

pels fons FEDER de la Unió Europea, aquest conveni entre Rafelbunyol,
Massamagrell i Museros, amb el qual la UE finança una sèrie de projectes i
l'Ajuntament ha de posar l'altra part. Ja m'has dit tu, Vicente, concretament
perquè és de la teua àrea, que ja està demanat, però us han contestat amb un sí o
un no?
Vicente Pérez: quina de les dues convocatòries vols saber?
José María Aznar: jo això no ho sé, només sé que vosaltres informàreu que us
havíeu adherit a un conveni, i va eixir publicat en premsa, igual que Museros,
altres pobles també han signat aqueix conveni. Però en aquest cas, jo parle del
conveni entre Rafelbunyol, Massamagrell i Museros.
Vicente Pérez: però aqueix és el programa EDUSI. Es resol, com ja et vaig dir,
abans del 30 de juny. Sí que hi ha un altre al qual estàvem adherits, però aquest
era entre set pobles, que es diu UIA, que és un acrònim anglés, que en la tercera
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1. En l'últim mig any, que són més o menys tres plens ordinaris, he preguntat
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convocatòria ens quedàrem fora, i s'ha presentat una altra vegada el projecte per
a la quarta convocatòria.
En no haver-hi més temes a tractar, l’alcaldessa alça la sessió, i jo, com a
secretària, estenc i certifique aquesta acta.

Museros, amb data al marge
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