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

Núm. de sessió: 6
Tipus: ordinària
Hora d’inici: 19.00 h

Lloc: sala de sessions plenàries
Convocatòria: primera
Hora de finalització: 20.20 h

ASSISTENTS

Regidors i regidores
Vicente Pérez Costa
Juan José Carrión Rubio
Laura Brisa Alfonso
Víctor Xercavins i Garcia
Laura Asensio i Tormos
Francesc Alcaina i Costa
David Moreno Blanco
Mario Jordá Vidal
José M. Aznar Monferrer
Manuel Moreno Comes
Jesús Piquer Bestuer
Secretària: Araceli Martín Blasco

Número: 2018-0014 Fecha: 25/09/2018

Alcaldessa: Cristina Civera i Balaguer

ACTA PLE

Absents: Jesús Lois Prior
ORDRE DEL DIA
1. Proposta d’aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Expedient 586/2018. Proposta d’adhesió al conveni PMSBAE.
3. Expedient 756/2018. Proposta d’aprovació del Reglament per a l’ús dels
paellers de Museros.
4. Expedient 834/2018. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de la
plantilla de personal 2018.
5. Proposta d’aprovació de la moció del Ple de l’Ajuntament de Museros
sobre la revisió del PATRICOVA.
6. Despatx extraordinari.
7. Dació de comptes.
8. Decrets d’alcaldia.
9. Precs i preguntes.
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Araceli Martín Blasco (1 de 2)
Secretària General
Fecha Firma: 25/09/2018
HASH: f1daeafe39592a2e677da615a3af9c6b

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE 28 DE JUNY DE 2018

AJUNTAMENT DE MUSEROS

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ANTERIORS
L’alcaldessa informa sobre l’acta de la sessió ordinària de 26 d’abril de 2018, i
de l’extraordinària de 31 de maig de 2018, la còpia de les quals ha estat
repartida prèviament a tots els regidors i totes les regidores.
Vistes aquestes, s’aproven per unanimitat.

L’alcaldessa presenta, al Ple, la proposta d’adhesió al conveni subscrit entre la
Generalitat Valenciana i el MINHAP per a la prestació mútua de solucions
bàsiques a l’administració electrònica, la còpia de la qual s’ha repartit
prèviament als regidors i regidores.

Vista la Resolució, de 14 de juny de 2016, de la Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques, per la qual es publica el Conveni de col·laboració
amb la Comunitat Valenciana per a la prestació mútua de solucions bàsiques
d’administració electrònica.

ACTA PLE

Vist que el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública duu a terme integracions i
aplicacions en els serveis electrònics que promou la Secretaria General
d’Administració Digital per a la prestació mútua de solucions bàsiques
d’administració electrònica.
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2. EXPEDIENT 586/2018. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL CONVENI
SUBSCRIT ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA I EL MINHAP PER A
LA PRESTACIÓ MÚTUA DE SOLUCIONS BÀSIQUES D’ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA

Primer. Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Museros al Conveni de
col·laboració subscrit amb data 6 de juny de 2016 entre la Generalitat de la
Comunitat Valenciana i l’Administració General de l’Estat (MINHAP) per a la
prestació mútua de solucions bàsiques de l’administració electrònica.
Segon. Facultar l’alcaldessa per a la firma de tots els documents que siguen
necessaris per a aquesta finalitat.
Tercer. Remetre telemàticament aquest acord, amb el model de petició de
serveis de solucions tecnològiques bàsiques complimentat degudament, a
través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana.
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Vist l’informe de Secretaria, amb data 18 de juny de 2018, el Ple de la
corporació, per unanimitat, adopta els acords següents:

AJUNTAMENT DE MUSEROS

3. EXPEDIENT 756/2018. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT
PER A L’ÚS DELS PAELLERS DE MUSEROS
L’alcaldessa presenta, al Ple, la proposta d’aprovació del reglament per a l’ús
dels paellers de Museros, la còpia de la qual s’ha repartit prèviament a tots els
regidors i totes les regidores.
Vista la necessitat d’establir unes normes d’ordenació i aprofitament de l’àrea
recreativa denominada paellers, situada al terme de Museros.

Segon. Publicar al BOP i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per un termini
mínim de trenta dies, perquè els interessats presenten les reclamacions i els
suggeriments que estimen oportuns. En el cas que no es presentaren
reclamacions, l'aprovació inicial s'entendrà definitiva sense necessitat d'una
nova publicació en el BOP.

ACTA PLE

Primer. Acordar inicialment l’aprovació del reglament per a l’ús de l’àrea
recreativa denominada paellers a Museros, inclòs en l’expedient.

Número: 2018-0014 Fecha: 25/09/2018

Atés que correspon al Ple la competència per a l’aprovació d’aquests
reglaments, i en virtut del que es disposa en la Llei de bases de règim local
7/1985, el Ple de la corporació, per 9 vots a favor de l’equip de govern (4 vots
a favor del PSOE, 3 vots a favor de Compromís, 1 vot a favor d’EU i un vot a
favor de PGM) i 3 abstencions del Grup Popular, adopta els acords següents:

L’alcaldessa presenta, al Ple, la proposta d'aprovació inicial de la modificació
de la plantilla de personal 2018, la còpia de la qual s'ha repartit prèviament als
regidors.
Vist que la plantilla de personal va ser aprovada conjuntament amb el
pressupost en el ple ordinari de 21 de desembre de 2017.
Es considera que actualment és necessària la modificació d'aquesta plantilla,
com a conseqüència de suprimir una plaça d'agent de policia local, i es passa
el crèdit corresponent a una plaça de segona activitat de policia local
d'urbanisme, prèviament informada per la interventora i consignat el crèdit.
Vist l'informe de secretaria i vist que es va informar en la Comissió d'Hisenda,
el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els acords següents:

3

Cód. Validación: 9M4DY7HSRXKWAEPHHASWZAZDZ | Verificación: http://museros.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 18

4. EXPEDIENT 834/2018. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA
MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 2018

AJUNTAMENT DE MUSEROS

Primer. Aprovar inicialment la modificació de la següent plantilla de personal
de 2018.
PLANTILLA 2018
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Personal funcionari de carrera

ACTA PLE

A)

AJUNTAMENT DE MUSEROS

AE
AE
AE

Tècnica
Tècnica
Tècnica

Mitjà
1
Superior 1
Mitjana 1

AE

Tècnica

Mitjana

Arquitecte tècnic
Psicòloga
Tècnic de gestió
Tècnica de
promoció
cultural i
lingüística

1

A2
A1
A2

24 1
20
24

A2

24

Interí

*HN= Habilitació caràcter nacional
AG= Administració general
AE=Administració especial
Personal laboral

DENOMINACIÓ

NÚMERO OBSERVACIONS

Netejador
Coordinador neteja
Capatàs
Peó

22
1
1
10

Socorrista

6

Monitor de natació

3

Conserge piscina

3

Mestra educació infantil
Mestra especialista audició i
llenguatge
Tècnica educació infantil
Auxiliar educació infantil
Tècnic o tècnica atenció
especialitzada
Educadora social

3

Monitor sociocultural Escola d’Estiu

10

Monitor esportiu
Coordinador Casa Cultura
Monitor cursos Casa Cultura
Auxiliar agència lectura
Conserge Centre Social de Dia
Subaltern/notificador

1
1
10
1
1
1

VACANTS

6
3
3

1
2
3

1 Temps parcial

2

Temps parcial

1

Temps parcial
Temporada. Temps
parcial

10

Temps parcial
Temps parcial
Temps parcial

Segon. Exposar al públic, mitjançant anunci al BOP, per termini de quinze
dies, durant els quals els interessats puguen examinar-los i presentar
reclamacions
davant
del
Ple.
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Temporada. Temps
parcial
Temporada. Temps
parcial
Temporada. Temps
parcial
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Temps parcial

ACTA PLE

B)

AJUNTAMENT DE MUSEROS

La modificació es considerarà definitiva, si durant el termini citat no
s'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un
termini d'un mes per a resoldre-les.
Tercer. Aprovada la modificació de la plantilla, es remetrà una còpia a
l'Administració de l'Estat i, si escau, a la de la comunitat autònoma respectiva,
dins del termini de trenta dies, sense perjudici de la seua publicació íntegra al
BOP.

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE MUSEROS SOBRE LA REVISIÓ DEL PATRICOVA

El PATRICOVA és un pla d'acció territorial sobre prevenció del risc d'inundació
a la Comunitat Valenciana, la seua última revisió i aprovació la va fer el
Consell de 3 de novembre de 2015, per Decret núm. 201/2015, de 29
d'octubre, seguint les directrius emanades de la Unió Europea en matèria de
prevenció dels riscos d'inundació.
Som conscients que els particulars i les administracions de la Comunitat
Valenciana estan obligats al compliment de les seues disposicions.
Segons l'article 3.2, els documents que integren el PETRICOVA són: memòria,
catàleg d'actuacions, plànols d'informació i normativa, dels quals solament són
vinculants els dos últims. Els catàlegs d'actuacions estructurals s'inclouen
únicament amb caràcter orientatiu, sense que suposen un compromís final
quant a les solucions a desenvolupar, agents encarregats o compromís
interventor. En el catàleg d'actuacions estructurals, l'actuació EVC12 drenatge
d’endorreisme a Massamagrell preveu com a actuació de prioritat alta
canalitzar un tram de 1.500 metres entre Museros i Massamagrell i millorar la
capacitat de desballestament de la glorieta de la carretera de Nàquera a
Massamagrell, actuació no executada.
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A LA REVISIÓ DEL PATRICOVA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Cristina Civera i Balaguer, Víctor Xercavins i Garcia, Mario Jordá Vidal, David
Moreno Blanco i José M. Aznar Monferrer, regidors dels grups municipals
PSPV-PSOE, Compromís, Podem Guanyar Museros, EU-Acord ciutadà i
Partit Popular de l'Ajuntament de Museros, a l'empara del que disposa la Llei
8/2010, de 23 de juny de règim local, 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, presenten per al debat la proposta següent:

ACTA PLE

L’alcaldessa presenta, al Ple, la proposta d'aprovació de la moció del Ple de
l'Ajuntament de Museros sobre la revisió del PATRICOVA, que ha sigut
prèviament repartida a tots els regidors i totes les regidores.

AJUNTAMENT DE MUSEROS

Segons l'article 2.1.c) un dels objectius del PATRICOVA és aconseguir una
actuació coordinada de totes les administracions públiques i els agents socials
per a reduir les conseqüències negatives de les inundacions sobre la salut de
les persones i dels béns, del medi ambient, del patrimoni cultural, del
paisatge, de l'activitat econòmica, i dels equipaments i de les infraestructures.
Segons s'indica en l'apartat 7.2.2.1 del Pla director de sanejament de
Museros, com a mesura estructural supramunicipal es preveu la possibilitat
que s'incloga en el projecte del futur desdoblament de la CV-32 l'actuació
EVC12 contemplada en el PATRICOVA, actuació per a la qual han de
coordinar-se l'Ajuntament, Planificació Territorial i Infraestructura Verda i
Carreteres.

Aquesta corporació és conscient de la preocupació i malestar que s'ha
generat entre la ciutadania quan han sigut coneixedors d'aquest pla d'acció
territorial a través de l'exposició pública de la versió preliminar del Pla general
d'ordenació. De fet, s'han presentat al·legacions que han signat desenes de
veïns i veïnes com la que s'adjunta com a annex a aquesta moció.
Aquesta al·legació s'ha presentat com a model tipus al qual la ciutadania de
Museros s'ha adherit des del seu convenciment d'una realitat que ve des de
més de dos-cents anys arrere en què Museros no ha patit mai inundacions
com les que es preveuen en l'estudi del Pla d'acció territorial.
Per tot l'anterior, el Ple de la corporació, per unanimitat, estima els acords
següents:
Primer. Que s'executen les actuacions estructurals, l'actuació EVC12 drenatge
d‘endorreisme a Massamagrell on es preveu com a actuació de prioritat alta
canalitzar un tram de 1.500 metres entre Museros i Massamagrell i millorar la
capacitat de desballestament de la glorieta de la carretera de Nàquera a
Massamagrell.
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D’acord amb l'article 18.1, el sòl no urbanitzable afectat per perillositat
d'inundació no podrà ser objecte de requalificació com a sòl urbà o
urbanitzable, excepte als municipis amb elevada perillositat d'inundació.
Segons això, la zona classificada a Museros com a zona de nivell 3 no
pot requalificar-se a urbà o urbanitzable.

ACTA PLE

D’acord amb l'article 15 del PATRICOVA, els municipis amb elevada
perillositat d'inundació són aquells en què, almenys, dos terços del terme
municipal estan afectats pel nivell de perillositat de l’1 al 6 o que, fins i tot, no
complint aquesta condició, tenen fortes limitacions per a orientar els seus
futurs desenvolupaments cap a zones no inundables. Segons això, Museros
no és un municipi amb elevada perillositat per al PATRICOVA.

Número: 2018-0014 Fecha: 25/09/2018

El PATRICOVA determina que part del municipi de Museros es troba en zona
de perillositat d'inundació nivell 3: freqüència alta (25 anys) i calat baix (<0,8
m).

AJUNTAMENT DE MUSEROS

Segon. Que s'inste a la Regidoria d'Obres Públiques, Habitatge i Vertebració
del Territori i al Servei d'Ordenació del Territori, com a organismes
competents, a revisar el Pla d'acció territorial (PATRICOVA) sobre prevenció
del risc d'inundació a la Comunitat Valenciana.
6.DESPATX EXTRAORDINARI
No s'inclouen assumptes.

Mitjançant l’IVACE, ens han concedit una ajuda de 140.500 € per a la
renovació de l'enllumenat públic. Com s'ha explicat ja en alguna ocasió, no és
una subvenció, sinó un préstec que es facilita sense cap tipus de comissió ni
interés ni res, per a renovar i millorar l'eficiència energètica.
A través del SOM, antic PPOS, han concedit una subvenció de 290.000 €
aproximadament, els IFS de 2018, 145.000 € aproximadament, i de La Dipu et
Beca, un any més s'ha agafat 10 becaris per a l'Escola d'Estiu.
Pren la paraula Víctor Xercavins, regidor de Cultura, Educació i Promoció
Lingüística, per a informar del Pla de millora d'edificis educatius, per al qual
s'han concedit 190.000 €, que encara falta per publicar al BOP, per a la millora
d'eficiència energètica al col·legi de l'avinguda del País Valencià i 38.000 € per
a millores a la Escola Infantil de Primer Cicle Municipal. No està publicada la
resolució però ja sabem l'import de la subvenció.
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També ens han concedit, una vegada més, el Pla d'ocupació conjunta, que
per casualitat s'ha ajuntat el de 2017 amb el de 2018, i en aquests moments,
hi ha dues persones per a la neteja d'edificis públics i dos operaris d'obra en la
brigada municipal. Com tots els anys, a través del règim agrari de la
subvenció del SERVEF ens han concedit una subvenció aproximadament de
30.000 €, amb la qual es contractaran 10 persones del poble durant els mesos
de juliol i d’agost per a tasques de neteja de camins. Hui ha sigut la selecció i
n’entraran 10 dilluns que ve.

ACTA PLE

L’alcaldessa informa que en la sessió plenària del mes de febrer es va aprovar
el Conveni de l'Autoritat de Transport Metropolità, el qual s'ha remés a la
Regidoria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. A més,
informa de les subvencions que hem rebut: un any més s'ha posat en marxa
l’EMCUJU i l’EMPUJU, subvencions destinades a la contractació de joves
menors de 30 anys, algunes per a alguns treballs qualificats i altres no. A
l'Ajuntament de Museros, se li han concedit 105.160 € aproximadament, per la
qual cosa s'ha sol·licitat un filòleg o una filòloga, un o una TASOC, un
aparellador tècnic o una aparelladora tècnica i un tècnic o una tècnica del pla
d'igualtat, a més de dos operaris o operàries per a la neteja de vies públiques.

Número: 2018-0014 Fecha: 25/09/2018

7.DACIÓ DE COMPTES

AJUNTAMENT DE MUSEROS

L’alcaldessa comenta que també s'ha concedit la subvenció per a la
construcció del trinquet municipal però no s'ha anunciat perquè no està
publicada la resolució.

D'altra banda, hem sol·licitat una subvenció a l'Institut Valencià de Joventut
(IVAJ), nova d’enguany, que repartirà al voltant d'un milió d'euros en tota la
Comunitat Valenciana, només en projectes de joventut i d’adopció educativa
alternativa, i per tercera vegada, enviarem 17 joves, gent que ha organitzat el
Museros Holi Festival, el taller de parkour i joves que participen activament en
l’Espai Jove, en les III Trobades de l'Horta Nord, que es portaran a terme a
Moixent, i que són el dissabte i diumenge d'aquesta setmana.
Pren la paraula Mario Jordá, regidor de Participació Ciutadana, Transparència
i Tecnologies de la Informació i Comunicació, que informa dels pressupostos
participatius d'enguany. Al final hi ha hagut moltes més propostes que l'any
passat, concretament 96. És veritat que moltes estaven repetides, és a dir,
que parlaven de la mateixa idea en principi, perquè són necessitats que molta
gent del poble veu, i això està bé. Però té una part que no és tan bona, que
treballarem l'any que ve per a millorar una mica el mecanisme, perquè la gent
entenga que no perquè hi ha moltes propostes repetides, tenen més
possibilitat de votació. Quan una persona fa una proposta, s'exposa a votació,
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Probablement, la inèrcia social fa que aquestes alternatives no tinguen un
impacte automàtic o tan ràpid com ens agradaria. Per aquest motiu, i atés
l'èxit de les noves activitats cogestionades, el plantejament de la Setmana de
la Joventut de 2019 se centrarà en aquesta línia, i confia que el resultat
agradarà igual o més que ara. Amb aquest horitzó, agraïm als veïns i veïnes
la seua paciència i col·laboració, felicitem els joves per la seua obstinació i
esperem minimitzar qualsevol acte negatiu de la festa.

ACTA PLE

Conscients que els joves relacionen aquest tipus de festa, amb una festa en la
qual consumir alcohol i altres substàncies, l'Ajuntament, juntament amb la
Regidoria de Joventut, i enguany també amb la Regidoria d'Igualtat, no hem
volgut perdre l'oportunitat d'introduir parades d'associacions juvenils que
promouen l'oci i el consum responsable, amb el missatge que un altre tipus
d'oci és possible.

Número: 2018-0014 Fecha: 25/09/2018

Pren la paraula David Moreno, regidor de Joventut, Infància i Gestió de la
Diversitat, que informa de les últimes accions que s'han dut a terme des de la
Regidoria de Joventut. Comenta que fa dos hiverns els regidors de Joventut i
Participació van visitar l'institut per a recollir idees i persones per a
organitzar-les. D'aquella experiència, van eixir el Museros Holi Festival, el
taller de fotografia analògica i el mural col·laboratiu de la plaça del Castell,
entre d’altres. Aquesta primavera, aprofundint en aquest concepte, dos grups
motors han treballat, amb l'Ajuntament, per a organitzar uns actes bastant
grans, com el segon Museros Holi Festival i el taller de parkour, tots els joves
van mostrar un grau de compromís molt alt. La implantació d'aquest nou
model proactiu i conseqüent, és un procés progressiu, que per a no resultar
invasiu i contraproduent, ha coexistit amb l'oferta típica i passiva a petició
majoritària, com per exemple la discomòbil.

El regidor de Joventut ja ha explicat més extensament el que es fa amb els
joves, per a donar-los protagonisme, escoltar les seues propostes i
cogestionar-les amb ells. En la Setmana de la Joventut, el nou grup de joves
ha volgut fer una Holi Festival enguany també, que en principi es realitzarà
sempre que vulguen els joves que organitzen cada any, igual l'any que ve ja
no es fa; el taller de parkour, que va portar molta gent de fora, i agrair la bona
organització de l'esdeveniment o el disseny de la programació de la setmana
de la joventut. Se segueix cogestionant l’Espai Jove i les seues activitats, on
els pares i les mares ens han felicitat i donat les gràcies pel projecte i pel
treball educatiu que es fa amb els seus fills. En aquest tema, agrair
especialment la tasca de l'animadora juvenil que tenim allí, Lucia, que està
treballant molt en aquesta tasca educativa tan important.

10

Cód. Validación: 9M4DY7HSRXKWAEPHHASWZAZDZ | Verificación: http://museros.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 18

Agrair a tots i a totes la seua participació, a qui fa les propostes, a qui les
defensa, a la gent que vota finalment, i a més, afegirem un procediment de
participació infantil amb una quantitat de 15.000 €, perquè els xiquets i les
xiquetes decidisquen quina millora es pot fer en algun parc de Museros. Ja es
treballa amb els de l'escola, i ara pel setembre es farà una sessió oberta,
segurament al mateix parc i si els xiquets volen serà al de Tierno Galván, amb
una intervenció de 15.000 €. Com ens vam comprometre a aprovar els
pressupostos d'enguany, s'ha augmentat la partida destinada a aquest procés
participatiu. L'any passat hi havia 43.000 € i s'ha afegit els 15.000 € per a la
infància enguany, són més que els 50.000 de l'any passat. A més, la inversió
que es buscarà des de la Regidoria d'Urbanisme per a millorar el parc de
parkour.

ACTA PLE

i ací sí que s'ha de fer campanya perquè tothom la vote si és important. Però,
per descomptat, gent diferent pot fer la mateixa proposta, la qual cosa
significa que és necessària. D'aquestes 96 propostes, s'han ajuntat moltes i
algunes no es poden fer atés que no es fa inversió, és més un manteniment o
una activitat, que és una altra de les coses que haurem d'explicar millor un
altre any, perquè no es té clar què és una inversió financera sostenible, què és
un manteniment o què és un projecte. De moment, els pressupostos
participatius eren sols per a inversions, i els tècnics van dir el que no hi
entrava. De totes maneres, les que no han entrat les hem passades a les
regidories competents per a tindre-les en compte, ja que quasi totes eren
bones idees. Al final, hem trobat cinc propostes per a votació, van haver
moltes persones que van votar i finalment, per tema pressupostari se’n van
portar avant tres: posar taules i bancs al pinar del cementeri, condicionar el sòl
de la sala de pilates, que va ser una proposta de l'any anterior que no va eixir
per molt poc i enguany ha eixit, s'ha treballat molt bé a buscar suport a la
proposta, i finalment, unes instal·lacions de parkour, que novament, a l'estil
dels paellers de l'any passat, l'Ajuntament ha volgut millorar la proposta i ha
apostat per l'esport urbà i ha ampliat la zona, no solament de parkour que era
la idea original d'un grup de joves, sinó ampliar-la a una zona de street
workout, que són aquestes màquines d'esport urbà que es col·loquen per a fer
estiraments, musculació, força, etc. A més a més, s'instal·larà en una zona
natural on ja es fa esport urbà com és l'avinguda de Blasco Ibáñez. Ja s'estan
licitant algunes obres i informarem via Facebook i en la web, a poc a poc, de
com va el procediment, perquè aquestes coses porten el seu ritme.

Número: 2018-0014 Fecha: 25/09/2018

AJUNTAMENT DE MUSEROS

Destacar i felicitar l'Atlético de Museros, i especialment a l’equip aleví, pel seu
campionat en la lliga, i al seu equip cadet per la segona posició en la lliga.
També felicitar el Museros CF per haver aconseguit el campionat de lliga el
seu equip, l'Infantil A. Felicitar els seus jugadors, que en la pròxima temporada
hauran de defensar la seua plaça en la primera regional.
Felicitar Carles Català Lara, alumne de l'Escola d'Arts Marcials de Museros,
que el passat 28 d'abril a Xest va quedar guanyador en el campionat
autonòmic de Tai-Jitsu, en la modalitat de combat.
També felicitar Adrián Celda, professor de l'Escola de Pilota de Massamagrell,
i especialment, els seus alumnes Joan Assís Muñoz i Adrián Fernández Soto,
tots dos de Museros, que el passat 24 de juny, juntament amb els seus
companys d'equip, van guanyar la final de campionat autonòmic de galotxa. A
més, Joan Assís Muñoz, el passat 27 de maig, va quedar campió autonòmic
en la modalitat d’escala i corda en el campionat de la Pobla de Vallbona.
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Pren la paraula Juan José Carrión, regidor d'Esports, que felicita els diferents
clubs i entitats que han fet possible que la nostra joventut haja practicat els
seus esports favorits. En aquest cas, a l'Escola d'Arts Marcials de Museros, al
CD Atlético de Museros, al Museros CF i al CB Estudiantes de Museros.
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A més, escoltem i afavorim projectes infantils de l'escola, com el projecte
Muserrros, que ja el coneixeu. És un projecte de reciclatge, reutilització i
reducció, les tres R, d'un grup d'alumnes de sisé juntament amb el seu
professor, que han mogut mig poble. Ací l'Ajuntament, l'única cosa que ha fet
des de participació ha sigut anar per les classes a escoltar projectes i idees, i
un grup ha fet un projecte al seu gust, han vingut a l'Ajuntament per a veure
si, d'alguna manera, es podia fomentar o donar suport en alguna cosa i s'ha
contestat que sí, es va fer un acte de presentació en el saló de plens, es va fer
una xerrada, un conveni amb l’EMTRE, visites, etc. Tot allò que han organitzat
ells, i l'Ajuntament els ha facilitat les instal·lacions per a realitzar-ho. A
vegades, diem que els xiquets i les xiquetes són els ciutadans del futur però
per a nosaltres són el present. Tenen drets, opinió, veu, i ganes de fer coses.
Per a nosaltres, és important la participació infantil i juvenil. També moltes
vegades felicitem esportistes del poble que fan bones labors i que el nom de
Museros es conega pel món i, jo voldria també agrair a gent anònima, per
exemple dos joves grafiters i un home, amo del mur que hi ha davant de les
vies, per la bona intenció en un malentés que va haver-hi, perquè estaven
pintant un mur que pensaven que tenien permís. L'home va ser molt amable i
vam fer una gestió del conflicte, en el qual va participar la tècnica de
participació, que és un exemple de ciutadania. També a les persones que
s'han oferit per a acollir refugiats pel tema de l’Aquarius, o que han dit que
podrien ajudar d'alguna manera. També a les persones que han col·laborat en
les activitats de joventut, com Candela, DJ Wiso, Isabel, el Musa, i per
descomptat, als alumnes, alumnes i professor de 6é C, pel projecte de
Muserrros.

ACTA PLE

AJUNTAMENT DE MUSEROS

AJUNTAMENT DE MUSEROS

8. DECRETS DE L'ALCALDIA
S’informa de la relació de decrets des de l'última sessió plenària ordinari de 26
d'abril de 2018,del número 308 al 465 de 2018, tots dos inclusivament.
L'Equip de Govern dels grups: Socialista, Compromís, EUPV i PGM es donen
per assabentats i conformes.
El Grup Popular es dona per assabentat i no conforme.
9. PRECS I PREGUNTES
L’alcaldessa obri el torn de precs i preguntes:
Pren la paraula el portaveu del Partit Popular, José María Aznar:
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Pren la paraula Vicente Pérez, regidor d'Urbanisme, Infraestructures i
Comerç, que informa sobre la liquidació del pressupost de 2017, que queda
un romanent en positiu a la tresoreria d’uns 500.000 €. Això és pel comentari
de Mario Jordá sobre l'esforç d'Urbanisme, com si Urbanisme tinguera un sac
de diners per a anar traient, no? Això es gràcies a un decret del Consell de
Ministres en el qual deixava que els romanents de tresoreria pogueren
destinar-se a IFS (Inversions Financerament Sostenibles). Des de l'àrea
d'Urbanisme i Infraestructures, totes les demandes de la resta de companys
de l'Equip de Govern, intentarem abastar-les sempre que es puga i que la
interventora ens informe favorablement i puguem dur-ho a terme.

ACTA PLE

Pren la paraula Laura Brisa, regidora d'Indústria, Ocupació i Turisme, que
dona compte de les jornades realitzades a la Casa de Cultura el dia 31 de
maig sobre empreses familiars, a les quals van assistir unes 60 empreses del
polígon de Museros, del polígon d'Albuixec i clients habituals d'algunes
empreses de Museros. Fer un esment especial per a IVEFA, l'Institut Valencià
per a l'Estudi d'Empresa Familiar de València, per a la Caixa Popular i per a
Balaguer Assessors.
En segon lloc, informa d’una reunió a Paterna sobre la nova Llei d'àrees
industrials, que gràcies al govern de la Comunitat Valenciana és pionera en tot
Espanya, i és una llei que, pel que ens va explicar la secretària autonòmica,
Blanca Marín, regularà el sòl industrial i dotarà les empreses del polígon de
totes les millores que són necessàries en tots els polígons, i sobretot, ací a
Museros. La llei entrarà en vigor a partir de l'any que ve i a poc a poc ens
informaran de totes les activitats que es realitzaran als diferents polígons.

Número: 2018-0014 Fecha: 25/09/2018

Finalment, felicitar l'esportista Gabriela Berezo Méndez, veïna de Museros,
juntament amb els seus pares, que amb tan sols 6 anys s'ha proclamat, el
passat 9 de juny, en el campionat de Sagunt, campiona de la Comunitat
Valenciana de gimnàstica rítmica en la categoria Sub-7. A tots ells,
enhorabona i gràcies.

AJUNTAMENT DE MUSEROS

2. Ens han comentat diverses persones de Museros, que l'Equip de Govern
està pensant instal·lar càmeres en edificis i parcs públics, instal·lacions
municipals. És veritat o no és veritat? Si és veritat cal tindre en compte que
s'ha d'anunciar, on hi ha una càmera, que ací hi ha una càmera. Si és veritat, i
si no és veritat doncs no hi ha cas.
Vicente Pérez: és veritat. De fet quan he parlat del romanent de tresoreria
positiu, es contempla aqueixa quantitat. A veure, aquest equip de govern no fa
les coses perquè li abelleix. Evidentment això ve d'una proposta del cap de la
Policia Local perquè hi ha certes zones als edificis públics que tenen unes
manques molt importants quant a vigilància, i concretament aquest edifici. La
secretària porta més de tres anys informant, i no diré quin és el problema,
però hi ha problemes seriosos quant a la seguretat, i el cap de Policia Local
ens proposa, sota un informe, que s'instal·len diverses càmeres de seguretat
en diferents edificis municipals, sempre sota la legalitat. A més, aqueixes
càmeres de vigilància són de videoenregistrament, i només té accés a
aquestes imatges el cap de la Policia Local. Té un ordinador on estaran
gravant-se les 24 hores la càmera o càmeres que s'instal·len, i es guardaran
els arxius cada set dies un damunt d'un altre, excepte que en aqueixos 7 dies
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José María Aznar: molt bé, llavors ha quedat clar que s’ha desistit, i s'optarà a
una quarta convocatòria.
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Vicente Pérez: m'agrada la ironia de la teua pregunta, però en l'últim plenari
ordinari, que va ser per l'abril, fins i tot no hi havia una resolució. M'esperava
la pregunta perquè és la teua pregunta fixa de tots els plenaris ordinaris. Ja
s'han elegit tots els projectes que s'han presentat i el projecte de Rafelbunyol,
Massamagrell i Museros no ha sigut admés. Se'ns ha anunciat que hi ha una
quarta convocatòria i els representants dels ajuntaments que estàvem
liderant, en el meu cas de Museros sota la delegació de l’alcaldessa, ens
presentarem a la quarta convocatòria. El que vull dir és que en el Fons
Europeu cal presentar projectes molt solvents, la qual cosa no vol dir que el
projecte que presentem juntament amb Massamagrell i Rafelbunyol no fora
molt solvent, però hi ha una quantitat de diners màxima i es presenten, com
són fons europeus, tots els països membres de la Unió Europea. Tant de bo
pogueren tindre tants diners com per a arribar a tots els projectes. De totes
maneres, continuarem, tant en aquest projecte pel qual sempre preguntes,
com l'altre de set pobles, que també va ser desestimat i estem millorant
juntament amb Rafelbunyol i els altres sis pobles per a tornar a presentar-se
durant el mes de novembre.

ACTA PLE

1. Hi ha un humorista a Espanya, en la Sexta, el Gran Wyoming, que és
meravellós. Comença tots els dies els programes dient: ja coneixeu les
notícies, ara parlarem de les notícies del govern. Perquè d'això parlaré jo, de
les notícies del govern. Durant nou mesos, que són quasi quatre plens, estem
preguntant què hi ha del pla d'inversions de la Unió Europea (fons FEDER) en
relació a aqueixa dotació de municipis (Rafelbunyol, Massamagrell i Museros),
que sempre preguntem i sempre ens dieu que a la pròxima. Què hi ha? Hi ha
alguna cosa o s'ha desistit? Es quedarà en res o ens donaran tres vegades
més del que ens esperem?

AJUNTAMENT DE MUSEROS

s'hagen de revisar algunes imatges. Són per a protecció de recintes
municipals, on el cap de Policia considera que hi ha una manca de seguretat.
José María Aznar: Bé, doncs és clar, el rumor del que m'havien parlat es
confirma, és veritat.
Pren la paraula el portaveu del Partit Popular, Jesús Piquer Bestuer:

Francesc Alcaina: és la definitiva, la qüestió és que hi ha unes persones que
han renunciat, és a dir, dues han renunciat i l'altra no ha agafat la parcel·la
perquè ha mort. Aleshores no és la definitiva, si vols veure-ho així.
2. Quantes subvencions s'han concedit fins ara amb el xec bebé? Quantes
persones han sigut beneficiades?
Laura Asensio: el procés va eixir però encara no està en marxa. Cal
exposar-lo i ha de passar uns terminis. Encara no s'ha realitzat.
Jesús Piquer: Llavors tornaré a preguntar en un altre plenari.
José María Aznar: vols dir que després de sis mesos el procés encara no està
en marxa?
Laura Asensio: bé, ha de passar uns terminis d'exposició. La secretària t'ho
pot explicar millor.
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Jesús Piquer: Per tant, entenc que és un procés per a assignar només
aqueixes tres parcel·les. Així que la llista que hi ha no és la definitiva? Aquesta
és la que posava que era definitiva i ara no ho és?
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Francesc Alcaina: en el primer procés de selecció havien 36 parcel·les i 36
aspirants, però en el moment de repartir-les, un d'ells havia mort i altres dos
s'havien retirat per diversos motius; per tant, es van repartir les 33 parcel·les i
en van quedar tres lliures. Es va consultar a secretaria com s'havia de fer per
a adjudicar les 3 parcel·les restants, perquè teníem també tres candidats, es
van mirar diverses maneres de fer-ho, com per exemple una borsa per a anar
repartint-les conforme les persones hi entraren, però pensem que era més
adequat tornar a obrir un altre procés diferent d'adjudicació de parcel·les, que
és molt semblant, encara que en aquest cas s'estableixen només 15 dies de
termini per a les sol·licituds i es farà un procés sols per a tres parcel·les.
L'adjudicació de parcel·les principal ha de ser d’ací a dos anys, per tant
aquest procés té de termini fins que acaben els dos anys establits inicialment.
Per exemple si quedaren lliures diverses parcel·les d'ací a sis mesos, la nova
adjudicació seria per a un any i mig. No se si comprens. És un nou procés
d'adjudicació només per a les parcel·les que estan lliures.

ACTA PLE

1. Vist que teniu en la pàgina web un nou procés de selecció per a
l'adjudicació dels horts socials, i aquest ja s'havia fet, ens pots explicar què ha
passat?

AJUNTAMENT DE MUSEROS

José María Aznar: no fa falta que m'explique res. La moció la presentem
nosaltres, se'ns va rebutjar perquè no digueren que la iniciativa era nostra,
després de dos o tres mesos la presenteu vosaltres, i en el temps que porta
adjudicada, que nosaltres votem a favor malgrat la jugada que ens vau fer,
encara no s'ha posat en marxa això? Em rendisc.
Laura Asensio: si no recorde malament va ser en el ple de final de febrer. Això
ha d'aprovar-se i passar un procés de publicació al Butlletí Oficial i després
dur a terme el procediment. Són coses burocràtiques, no puc dir “es posa en
marxa, veniu a l'Ajuntament que us done el xec bebé”. És que al final, no sé ja
què vols que et conteste.
José María Aznar: jo ja sé el que em pots contestar. És que no em pots
contestar una altra cosa, ho heu fet tan rematadament malament que només
em pots contestar això.

José María Aznar: sí, però no passos de puça.
Pren la paraula el portaveu del Partit Popular, Manuel Moreno Comes:
1. Quin ha sigut el cost del Museros Holi Festival?
David Moreno: al voltant de 2.000 € i poc més, no arriba a 3.000 €. La partida
és de participació, però no arriba a 3.000 €.
2. Em vaig adonar del tema del famós STOP del cementeri, que ja s'ha pintat
la línia. Però igual seria convenient col·locar també dos senyals. Quan tu vas
cap amunt, a més dels senyals amb ratlles, si s’instal·len dos senyals
verticals, crec que es veuria millor. És un suggeriment.
Alcaldessa: ho comentarem amb el cap de policia a veure si es pot fer alguna
cosa.
Manuel Moreno: perfecte, així des del poliesportiu ja saps que no pots
avançar.
3. El tema dels excrements dels gossos, ja portem uns mesos amb aquesta
problemàtica i hem incidit en algunes ocasions en això en precs i preguntes.
No sabem si s'ha buscat alguna solució o alguna cosa, però la realitat és que
el poble està brut d'excrements de gossos i caldrà buscar una solució.
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Laura Asensio: de “sota, cavall i rei” però caldrà seguir uns passos legals, no?
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José María Aznar: perquè un procés tan simple com aquest, que no parlem ni
d'una quantitat milionària ni d'un préstec estrany, això és molt més fàcil, és de
“sota, cavall i rei” i no us ho heu tret de les mans. I ja he acabat.
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Laura Asensio: per què ho hem fet malament? Explica-m'ho.

AJUNTAMENT DE MUSEROS

Francesc Alcaina: seguim amb el mateix, tenim campanyes preparades,
estem a l’espera d'implementar un nou pipicà, i continuarem treballant en
aquest tema, en la neteja, en la conscienciació ciutadana i posant mitjans
perquè es puga solucionar.

El tema de les andròmines, t'agafe la idea de publicitar-ho en el BIM perquè
faig com José María: em rendisc. Em passe els dies fent voltes pel poble
controlant contenidors. Pràcticament passa el camió de la brigada tots els
dies, i l'endemà està igual. No sé si em prenen el pèl o què, però no pot ser.
Ahir mateix, el mateix moble estava desmuntat i tirat en tres punts: el carrer
d’Enric Valor, la plaça del Príncep d'Espanya i davant de la Mitsubishi. El
mateix moble depositat en tres contenidors diferents, a les 18.00 h, que de fet
vaig haver d'apartar-lo per a poder passar i havia passat el camió el dia
d'abans.
José María Aznar: és que cal prendre mesures.
Alcaldessa: però o els agafes en el moment o no saps qui són.
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Respecte a donar-li importància a unes activitats o unes altres, moltes
vegades algunes activitats que no depenen de nosaltres, no tenim tota la
informació disponible. Com bé saps, el dia 20 del mes anterior es tanca el BIM
per a poder veure que està tot, corregir, maquetar, i que puga estar al carrer el
dia 1 o 2 de cada mes. Moltes activitats externes a l'Ajuntament no saben que
hi ha un termini de tancament i per falta d'informació, pot ser que la fira del
comerç estiguera incompleta perquè no tenien previst el cartell quan es va
tancar el BIM del mes anterior.
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Alcaldessa: com a responsable del BIM, el tema que hi ha alguns domicilis als
quals no arriba, en som coneixedors. Els veïns i les veïnes del poble han
cridat o han vingut a dir els carrers on no els arriba. El mes passat canviàrem
d'empresa i s'han intentat esmenar tots els carrers on ens han informat que no
arribava. Per punt, com a prec, si algú es queixa, que vinga a l'Ajuntament i ho
comunique, i així passem nota al la tècnica de cultura de quins carrers estan
fallant perquè es tinga un control més exhaustiu.

ACTA PLE

4. Amb el tema dels trastos és el mateix, crec que no és suficient amb dir als
veïns alguns desqualificatius, igual és cosa de fer unes campanyes ben
ideades i no en Facebook o en la web, que heu comentat ací moltes vegades.
Enllaçant amb això, el BIM, desafortunadament, és una mica un desastre.
Considerem que el BIM és un Butlletí Oficial de l'Ajuntament, que sí que arriba
a tots, encara que per desgràcia ens diuen que no. Que no arriba a tothom
encara que hauria de fer-ho. Considerem que és informativament un desastre
perquè en moltes ocasions hi ha coses que considerem que són coses
menors i no caldria donar-li tant d’espai, i coses importants que ocupen dues
línies, com per exemple va passar amb la fira del comerç. Són dues preguntes
o precs en una, perquè van enllaçats perquè crec que s'haurien de fer
campanyes millor, i al BIM donar-li la dignitat que es mereix.

AJUNTAMENT DE MUSEROS

José María Aznar: jo ahir en vaig enxampar un en el moment. Vaig parar el
cotxe als contenidors que hi ha al carrer de Montcada i hi havia un “fill de
Museros” amb una furgoneta carregada de gom a gom descarregant mobles
vells, fustes, xapes i de tot. Vaig passar amb el cotxe i vaig parar, i li vaig dir:
“Has anat a demanar permís a l'Ajuntament per a fer el que estàs fent?”
Perquè era una furgoneta. Hui ho han retirat, mal retirat, però ho han retirat. I
em va dir que sí, que havia anat a parlar amb l'Ajuntament i li havien donat
permís.
Alcaldessa: doncs ara telefonaré a la Policia Local i que m'ho confirmen.
José María Aznar: quan s'acabe el plenari em dius què et diuen i et diré qui
és. Perquè és del poble, no és de Massamagrell. És un xic del poble que va
descarregar mig camió de trastos.

6. La façana del Centre de Salut està plena d'anuncis, cartells, papers
enganxats, i és una cosa antiestètica i més en un edifici públic. A veure si es
pot guardar una mica el decòrum, que en altres edificis públics no es fa,
perquè l'Ajuntament no està ple de cartells a la façana, i a més, alguns cartells
són bastant vells. A veure si es pot intentar solucionar.
7. El tema dels pressupostos participatius s'ha explicat però no m'ha quedat
clara una cosa. Et pregunte perquè havia entés una cosa i com ho has
comentat, a veure si puc entendre-la millor. Havia eixit una opció que era per a
posar mobiliari urbà?
Mario Jordá: algunes taules i bancs. La proposta exacta era posar alguns
bancs, taules i papereres en algun lloc del voltant del poble per a ser una mica
més agradable asseure's allí. Feia referència a dos llocs: el pinar del
cementeri i l'espai on estan els gats. Entre els tècnics i l'equip de govern hem
decidit que millor al pinar municipal que es pot aprofitar millor i no està tan
prop dels gats. Si per mobiliari urbà et refereixes a això.
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Vicente Pérez: sí, perquè, a més, he arribat a un post que es va publicar en un
fòrum molt popular de Museros. L’alcaldessa va cridar a la persona que ho va
posar i es va comprometre a presentar diverses alternatives i que siguen els
mateixos veïns els que decidisquen quina és l’alternativa. Ara bé, siguem
conseqüents amb que l'única solució que, de moment, ja m'han filtrat els
mateixos tècnics, és canviar de bateria a cordó. Però la reducció seria de 40
places, per tant, si aproven aqueixa solució i admeten que hauran d'aparcar
en un altre lloc… És complicat.

ACTA PLE

5. Al carrer del Pintor Sorolla, els cotxes que aparquen a la part de bateria,
envaeixen la vorera. Demanem que se solucione aqueix tema, perquè a més
és un carrer molt transitat. Pràcticament costa fins i tot caminar per la vorera.
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Alcaldessa: sí que hi ha hagut alguna ocasió que ha vingut algun veí a
demanar permís i Víctor m'ha comentat que aqueixa persona volia fer-ho i se
li ha contestat que no.
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ACTA PLE

AJUNTAMENT DE MUSEROS

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

