Núm. de sessió: 6
Tipus: ordinària
Hora d’inici: 19 h
Lloc: sala de plens
Convocatòria: primera
Hora d’acabament: 23.50 h
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Interventor:
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Interventor:
Miguel Hernán Juárez González

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

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

1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES ANTERIORES

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES
SESSIONS ANTERIORS

La Sra. Alcaldesa da cuenta de las actas de
las sesiones plenarias de 30 de julio de 2020
y del 1 de octubre de 2020.

L’alcaldessa dona compte de les actes de les
sessions plenàries de 30 de juliol de 2020 i
de l'1 d'octubre de 2020.

El Pleno de la Corporación, aprueba las
actas por unanimidad.

El Ple de la corporació, aprova les actes per
unanimitat.

La Sra. alcaldesa presenta por la vía de
urgencia, para incluir en el orden del día los
siguientes puntos:

L’alcaldessa presenta per la via d'urgència,
per a incloure en l'ordre del dia els punts
següents:
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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE 3 DE DESEMBRE DE 2020

ACTA PLE
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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 3 DE
DICIEMBRE DE 2020

Ratificación
del
convenio
de
colaboración entre Caixa PopularCaixa Rural, CCV y el Ayuntamiento
de Museros para emprendedores.
Propuesta
de
aprobación
del
convenio para formar parte del
circuito cultural valenciano del
Instituto Valenciano de Cultura para
la coorganización y copatrocinio de
la programación escénica, musical y
audiovisual.

Ratificació del conveni de col·laboració entre
Caixa Popular - Caixa Rural, CCV i
l'Ajuntament de Museros per a emprenedors.

Se aprueba la urgencia con 7 votos a favor
del equipo de gobierno, 2 votos de
Compromís, 3 abstenciones del Partido
Popular y 1 abstención de Ciudadanos.

S'aprova la urgència amb 7 vots a favor de
l'Equip de Govern, 2 vots de Compromís, 3
abstencions del Partit Popular i 1 abstenció
de Ciudadanos.

D. Manuel Moreno Comes, hace constar que
se podría haber convocado una comisión
informativa previamente y llevarlo para otro
pleno.

Manuel Moreno Comes fa constar que es
podria haver convocat una comissió
informativa prèviament i portar-ho per a un
altre ple.

RATIFICACIÓN
DEL
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
ENTRE
CAIXA
POPULAR-CAIXA RURAL, CCV Y EL
AYUNTAMIENTO DE MUSEROS PARA
EMPRENDEDORES.

RATIFICACIÓ
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ
ENTRE
CAIXA
POPULAR - CAIXA RURAL, CCV I
L'AJUNTAMENT DE MUSEROS PER A
EMPRENEDORS

El convenio de colaboración entre Caixa
Popular-Caixa
Rural,
C.C.V.
y
el
Ayuntamiento
de
Museros
para
emprendedores del municipio, que se detalla
literalmente en el ANEXO I.

El conveni de col·laboració entre Caixa
Popular - Caixa Rural, CCV i l'Ajuntament de
Museros per a emprenedors del municipi,
que es detalla literalment en l’annex I.

El Pleno de la Corporación, aprueba la
ratificación del convenio por mayoría, con 7
votos a favor del equipo de gobierno, 2 votos
a favor de Compromis, 3 abstenciones del
Grupo Popular y 1 abstención de
Ciudadanos.

El Ple de la corporació, aprova la ratificació
del conveni per majoria, amb 7 vots a favor
de l'Equip de Govern, 2 vots a favor de
Compromís, 3 abstencions del grup Popular i
1 abstenció de Ciudadanos.

PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL
CONVENIO PARA FORMAR PARTE DEL
CIRCUITO CULTURAL VALENCIANO DEL
INSTITUTO VALENCIANO DE CULTURA
PARA
LA
COORGANIZACIÓN
Y
COPATROCINIO DE LA PROGRAMACIÓN
ESCÉNICA, MUSICAL Y AUDIOVISUAL.

PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI
PER A FORMAR PART DEL CIRCUIT
CULTURAL VALENCIÀ DE L'INSTITUT
VALENCIÀ DE CULTURA PER A la
COORGANIZACIÓN I COPATROCINI DE LA
PROGRAMACIÓ ESCÈNICA, MUSICAL I
AUDIOVISUAL

El convenio de colaboración para formar
parte del Circuito Cultural Valenciano del
Instituto Valenciano de Cultura para la
Coorganización y Copatrocinio de la
Programación
Escénica,
Musical
y
Audiovisual, que se transcribe literalmente en
el ANEXO II.

El conveni de col·laboració per a formar part
del Circuit Cultural Valencià de l'Institut
Valencià de Cultura per a la coorganització i
copatrocini de la programació escènica,
musical i audiovisual, que es transcriu
literalment en l’annex II.
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Proposta d'aprovació del conveni per a
formar part del Circuit Cultural Valencià de
l'Institut Valencià de Cultura per a la
coorganització
i
copatrocini
de
la
programació escènica, musical i audiovisual.
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-

ACTA PLE

-

2. EXPEDIENT 1778/2020. DONACIÓN DE
COMPTES DEL PLA PRESSUPOSTARI A
MITJÀ TERMINI: PERÍODE 2020 A 2022

La Sra. Alcaldesa da cuenta del Plan
Presupuestario a medio plazo: período 2020
a 2022.

L’alcaldessa
dona
compte
del
Pla
pressupostari a mitjà termini: període de
2020 a 2022.

Los concejales se dan por enterados.

Els regidors es donen per assabentats.

3. EXPEDIENTE 564/2020. DACIÓN DE
CUENTAS DATOS PERÍODO MEDIO DE
PAGO
Y
MOROSIDAD
TERCER
TRIMESTRE 2020.

3. EXPEDIENT 564/2020. DACIÓ DE
COMPTES DADES DEL PERÍODE MITJÀ
DE PAGAMENT I MOROSITAT DEL
TERCER TRIMESTRE 2020

La Sra. Alcaldesa da cuenta de los datos del
periodo medio de pago y morosidad del
tercer trimestre de 2020.

L’alcaldessa dona compte de les dades del
període mitjà de pagament i morositat del
tercer trimestre de 2020.

Los concejales se dan por enterados.

Els regidors es donen per assabentats.

4. PROPUESTA ESTIMACIÓN DE LA
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL
“COMPROMÍS
PER
MUSEROS”
SOBRE
LAS
BECAS
UNIVERSITARIAS.

4. PROPOSTA D’ESTIMACIÓ DE LA
MOCIÓ
PRESENTADA
PEL
GRUP
MUNICIPAL COMPROMÍS PER MUSEROS
SOBRE LES BEQUES UNIVERSITÀRIAS

La Sra. alcaldesa cede la palabra a D. Victor
Xercavins i Garcia, portavoz del grupo
municipal “Compromís per Museros” que
procede a dar lectura a la moción presentada
por su partido sobre las becas universitarias.

L’alcaldessa cedeix la paraula a Victor
Xercavins i Garcia, portaveu del grup
municipal Compromís per Museros, que
procedeix a donar lectura a la moció
presentada pel seu partit sobre les beques
universitàries.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’accés universal a l'educació universitària
es configura com a una de les fites més
importants alhora de democratitzar el
coneixement i la formació en aquest ámbit
d'educació superior.

L’accés universal a l'educació universitària
es configura com una dels fites més
importants alhora de democratitzar el
coneixement i la formació en aquest àmbit
d'educació superior.

Aquesta universalització passa per garantir
els mecanismes per a facilitar l'accés i
permanència i aprofitament dels estudis
universitaris a totes aquelles persones que
vulguen cursar-los, independentment de les

Aquesta universalització passa per garantir
els mecanismes per a facilitar l'accés i la
permanència i l’aprofitament dels estudis
universitaris a totes aquelles persones que
vulguen cursar-les, independentment de les
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El Ple de la corporació aprova el conveni per
majoria, amb 7 vots a favor de l'Equip de
Govern, 2 vots a favor de Compromís, 3
abstencions del Grup Popular i 1 abstenció
de Ciudadanos.

ACTA PLE

El Pleno de la Corporación, aprueba el
convenio por mayoría, con 7 votos a favor
del equipo de gobierno, 2 votos a favor de
Compromís, 3 abstenciones del Grupo
Popular y 1 abstención de Ciudadanos.

Si parlem de l'accés a la universitat, a més
dels processos d'acreditació i accés als
estudis universitaris, es troba una gran
barrera econòmica en forma de taxes i preus
de matrícula, que dificulta a una quantitat
considerable de persones els possibilitats
d'iniciar aquests estudis.

Per a garantir que, tot i la situació econòmica
de partida, es puga accedir i romandre en
condicions d'igualtat a la universitat, les
beques d'estudi són una ferramenta
fonamental. Aquestes beques, convocades
tant pel Ministeri com per la Conselleria
competents en universitats, i que cobreixen
el preu de matrícula, possibiliten la realització
d'estudis univers¡taris a milers de persones
que no poden fer front al pagament de les
taxes.

Per a garantir que, tot i la situació econòmica
de partida, es puga accedir i romandre en
condicions d'igualtat a la universitat, les
beques d'estudi són una ferramenta
fonamental. Aquestes beques, convocades
tant pel ministeri com per la conselleria
competents en universitats, i que cobreixen
el preu de matrícula, possibiliten la realització
d'estudis universitaris a milers de persones
que no poden fer front al pagament dels
taxes.

En concret, les beques convocades per la
Generalitat Valenciana, han possibilitat que,
en el curs 2019-2020, 3.443 estudiants
hagen pogut cursar els seus estudis
universitaris amb exempció de matrícula,
d'acord amb la resolució de 19 d'octubre de
2020 de la Conselleria d'lnnovació,
Universitats, Ciència i Societat Digital.

En concret, les beques convocades per la
Generalitat Valenciana, han possibilitat que,
en el curs 2019-2020, 3.443 estudiants
hagen pogut cursar els seus estudis
universitaris amb exempció de matrícula,
d'acord amb la resolució de 19 d'octubre de
2020 de la Conselleria d'lnnovació,
Universitats, Ciència i Societat Digital.

No obstant això, els terminis de resolució de
les beques, que depén del Ministeri, la
Conselleria d'Universitats i lnnovació i les
universitats provoquen incertesa per als i les
estudiants que no saben si podran fer front al
pagament del seus estudis.

No obstant això, els terminis de resolució de
les beques, que depén del Ministeri, la
Conselleria d'Universitats i lnnovació i les
universitats provoquen incertesa per als i els
estudiants que no saben si podran fer front al
pagament del seus estudis.

A aquest efecte, i per a garantir que les
beques universitàries es concedisquen
sempre en el curs acadèmic vigent, l'article
27 de l'ordre de 2l/2016, de 10 de juny, de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura
i Esport, per la qual s'estableixen les bases
reguladores per a la concessió de les beques
per a la realització d'estudis universitaris en
les universitats de la Comunitat Valenciana,
estableix un termini no superior des de la
convocatòria fins a la resolució de les
persones beneficiàries.

A aquest efecte, i per a garantir que les
beques universitàries es concedisquen
sempre en el curs acadèmic vigent, l'article
27 de l'ordre de 2l/2016, de 10 de juny, de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura
i Esport, per la qual s'estableixen les bases
reguladors per a la concessió dels beques
per a la realització d'estudis universitaris en
les universitats de la Comunitat Valenciana,
estableix un termini no superior des de la
convocatòria fins a la resolució de les
persones beneficiàries.

Aquesta convocatòria, però, està a més
condicionada als processos per a la resolució
de les beques que concedeix el Ministeri, ja
que aquestes són incompatibles amb les
autonòmiques.

Aquesta convocatòria, però, està a més
condicionada als processos per a la resolució
de les beques que concedeix el Ministeri, ja
que aquestes són incompatibles amb les
autonòmiques.

A més, durant aquest curs acadèmic 20192020, marcat per la pandèmia de la Covid19, els tràmits ¡ procediments s'han

A més, durant aquest curs acadèmic 20192020, marcat per la pandèmia de la Covid19, els tràmits ¡ procediments s'han
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Si parlem de l'accés a la universitat, a més
dels processos d'acreditació i accés als
estudis universitaris, es troba una gran
barrera econòmica en forma de taxes i preus
de matrícula, que dificulta a una quantitat
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seues condicions personals, socials o
econòmiques. I a Museros, hi ha molts
estudiants universitaris que se’n beneficien o
se’n podrien beneficar.

ACTA PLE

seues condicions personals, socials o
econòmiques. I a Museros hi ha molts
estudiants universitaris que se'n beneficien o
se'n podrien beneficar.

PROPOSTES D’ACORD

És per això que presentem la proposta de
resolució següent:

És per això que presentem la proposta de
resolució següent:

El ple de l'Ajuntament de Museros insta el
Consell a:

El ple de l'Ajuntament de Museros insta el
Consell a:

PRlMER. Fer una revisió, en col·laboració
amb les universitats públiques, dels tràmits i
gestions vinculades al procediment de
sol·licitud, tramitació i concessió de les
beques
universitàries,
amb
l'objectiu
d'agilitzar el procés i finalitzar-lo en
compliment dels terminis vigents en l'ordre
de convocatòria.

Primer. Fer una revisió, en col·laboració amb
les universitats públiques, dels tràmits i
gestions vinculades al procediment de
sol·licitud, tramitació i concessió de les
beques
universitàries,
amb
l'objectiu
d'agilitzar el procés i finalitzar-lo en
compliment dels terminis vigents en l'ordre
de convocatòria.

SEGON. Convocar les beques universitàries
sempre durant les primeres setmanes del
curs acadèmic, en un termini no superior al
30 de novembre.

Segon. Convocar les beques universitàries
sempre durant les primeres setmanes del
curs acadèmic, en un termini no superior al
30 de novembre.

El ple de l'Ajuntament de Museros insta el
govern d'Espanya a:

El ple de l'Ajuntament de Museros insta el
govern d'Espanya a:

TERCER. Agilitzar la tramitació i concessió
de les beques universitàries competència del
Ministeri, per tal de facilitar i agilitzar la gestió
i atorgament de les beques autonòmiques.”

Tercer. Agilitzar la tramitació i concessió de
les beques universitàries competència del
Ministeri, per tal de facilitar i agilitzar la gestió
i atorgament de les beques autonòmiques.

Por todo ello, el Pleno de la Corporación, por
unanimidad, estima la moción presentada.

Por tot això, el Ple de la corporació, estima la
moció presentada per unanimitat.

5. PROPUESTA ESTIMACIÓN DE LA
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL
PARTIDO
POPULAR
EXIGIENDO MÁS RECURSOS PARA LOS
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA.

5. PROPOSTA D’ESTIMACIÓ DE LA
MOCIÓ
PRESENTADA
PEL
GRUP
MUNICIPAL PARTIT POPULAR QUE
EXIGEIX MÉS RECURSOS PER ALS
CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

La Sra. alcaldesa cede la palabra a D.
Manuel Moreno Comes, portavoz del grupo
municipal Partido Popular que procede a dar
lectura a la moción presentada por su partido
para exigir más recursos para los centros de
atención primaria.

L’alcaldessa cedeix la paraula a Manuel
Moreno Comes, portaveu del grup municipal
Partit Popular, que procedeix a donar lectura
a la moció presentada pel seu partit per a
exigir més recursos per als centres d'atenció
primària.

MOCIÓN

MOCIÓ
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Perquè les beques siguen un element que
assegure la possibilitat d'estudiar en la
universitat a qui més ho necessita, cal que
aquestes, així com els seus procediments de
concessió, donen certeses a l'alumnat, i per
això cal dedicar esforços a millorar-ne la
tramitació, pensant sempre a garantir l'accés
universal als estudis superiors.

endarrerit per la situació excepcional i s'han
resolt les beques, de manera definitiva, en el
mes d'octubre de 2020, 3 mesos després
d'haver finalitzat el curs.
Perquè les beques siguen un element que
assegure la possibilitat d'estudiar en la
universitat a qui més ho necessita, cal que
aquestes, així com els seus procediments de
concessió, donen certeses a l'alumnat, i per
això cal dedicar esforços a millorar-ne la
tramitació, pensant sempre a garantir l'accés
universal als estudis superiors.

ACTA PLE

endarrerit per la situació excepcional i s'han
resolt les beques, de manera definitiva, en el
mes d'octubre de 2020, 3 mesos després
d'haver finalitzat el curs.

Diariamente los medios de comunicación nos
muestran que la realidad de la atención
primaria roza el colapso en los diferentes
departamentos de salud del territorio de la
Comunitat.

Diàriament, els mitjans de comunicació ens
mostren que la realitat de l'atenció primària
frega el col·lapse en els diferents
departaments de salut del territori de la
Comunitat.

El pasado 10 de Julio la Consellera de
Sanidad Ana Barceló anunció la contratación
de refuerzos del personal sanitario y la
apertura de los centros de salud en horario
de tarde, según las necesidades de cada
departamento en función de la pandemia del
coronavirus.

El passat 10 de Juliol, la Consellera de
Sanitat, Ana Barceló, va anunciar la
contractació de reforços del personal sanitari
i l'obertura dels centres de salut en horari de
vesprada, d’acord amb les necessitats de
cada departament en funció de la pandèmia
del coronavirus.

La realidad demuestra que estas medidas no
se han abordado con la suficiente eficacia y
agilidad por parte de la administración
competente dejando nuevamente solos a los
profesionales sanitarios y usuarios ante la
lucha contra esta pandemia. Ello dificulta
también la atención presencial que tanto
demanda la población, máxime en estos
momentos y cuya falta no parece ser
prioridad para la Conselleria de Sanidad.

La realitat demostra que aquestes mesures
no s'han abordat amb la suficient eficàcia i
agilitat per part de l'administració competent i
han deixat novament sols els professionals
sanitaris i usuaris davant la lluita contra
aquesta pandèmia. Això dificulta també
l'atenció presencial que tant demanda la
població, màximament en aquests moments,
i la falta dels quals no sembla ser prioritat per
a la Conselleria de Sanitat.

Desde el Partido Popular observamos el
aluvión de quejas que nos han trasladado
desde la ciudadanía por la enorme dificultad
que supone contactar con el centro de salud
al no funcionar correctamente el sistema de
atención telefónica para solicitar cita previa.
La alternativa que la consellería ha activado
es la solicitud vía APP, y esta además que
no es una solución viable para un elevado
porcentaje de la población afectada por la
brecha digital, tampoco resuelve la situación
ya que solo es posible la posibilidad de cita
telefónica y no presencial.

Des del Partit Popular, observem l'al·luvió de
queixes que ens han traslladat des de la
ciutadania per l'enorme dificultat que suposa
contactar amb el centre de salut en no
funcionar correctament el sistema d'atenció
telefònica per a sol·licitar cita prèvia.
L'alternativa que la Conselleria ha activat és
la sol·licitud via APP, i aquesta, a més que
no és una solució viable per a un elevat
percentatge de la població afectada per la
bretxa digital, tampoc resol la situació ja que
només és possible la possibilitat de cita
telefònica i no presencial.

Otra de las quejas vecinales es la dilación en
el tiempo a la hora de dar cita de atención
telefónica que ronda entre los 7-14 días en el
mejor de los casos. En muchos municipios,
ante esta disyuntiva las personas deciden
personarse en el consultorio concentrándose

Una altra de les queixes veïnals és la dilació
en el temps a l'hora de donar cita d'atenció
telefònica que és entre els 7 i 14 dies en el
millor dels casos. En molts municipis, davant
aquesta disjuntiva, les persones decideixen
personar-se en el consultori i es concentren
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EXPOSICION DE MOTIVOS

Que presenta Manuel Moreno Comes,
portaveu del grup Partit Popular a
l'Ajuntament de Museros, en nom i
representació d'aquest, mitjançant aquest
escrit, i en ús de les atribucions que li
confereix i a l'empara del que s'estableix en
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local; en la Llei 812010, de
la Generalitat, de règim local de la Comunitat
Valenciana, i en el Reial decret 2568/1986,
de 29 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.

ACTA PLE

Que presenta Manuel Moreno Comes,
Portavoz del Grupo Partido Popular en el
Ayuntamiento de Museros en nombre y
representación del mismo, mediante el
presente escrito, y en uso de las atribuciones
que le confiere y al amparo de lo establecido
por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de |as Bases del Régimen Local, y de la Ley
812010, de la Generalitat, de Régimen Local
de la Comunitat Valenciana, y el Real
Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

En la majoria dels centres d'atenció primària,
únicament existeix habilitada una entrada
d'accés, la qual cosa promou la coincidència
espai temps entre usuaris possibles positius
COVID-19 amb la resta dels usuaris
d'atenció primària, la qual cosa genera
preocupacions en el conjunt de la ciutadania
de cada municipi, sobretot en aquells amb
menor població on "tots es coneixen".

Hace unos días los sanitarios salieron a la
calle para advertir de la saturación que se
estaba originando en los centros de salud.
Este parón convocó a miles de profesionales
que venían reclamando medidas ante el
colapso que se estaba produciendo en los
centros de atención primaria. Los facultativos
habían advertido insistentemente de la
sobrecarga de trabajo al que tenían que
hacer frente a diario derivada de la COVID19, con agendas imposibles. Pruebas PCR,
seguimiento COVID, rastreo de los contagios
de coronavirus, consultas telefónicas,
consultas presenciales, vacunación, etc...

Fa uns dies els sanitaris van eixir al carrer
per a advertir de la saturació que s'estava
originant als centres de salut. Aquesta
aturada va convocar milers de professionals
que reclamaven mesures davant el col·lapse
que es produïa als centres d'atenció
primària. Els facultatius havien advertit
insistentment de la sobrecàrrega de treball al
qual havien de fer front diàriament derivada
de la COVID-19, amb agendes impossibles.
Proves PCR, seguiment COVID-19, rastreig
dels contagis de coronavirus, consultes
telefòniques,
consultes
presencials,
vacunació, etc...

Situación que se ha visto sobrepasada en
esta nueva ola, en la que muchos centros de
salud se encuentran desbordados. La falta
de medios materiales y humanos en atención
primaria ha acentuado las quejas de los
ciudadanos que han visto mermados los
servicios que se vienen prestando en estos
centros y que está poniendo en riesgo la
propia salud de los pacientes.

Situació que s'ha vist sobrepassada en
aquesta nova ona, en la qual molts centres
de salut es troben desbordats. La falta de
mitjans materials i humans en atenció
primària ha accentuat les queixes dels
ciutadans que han vist minvats els serveis
que es presten en aquests centres i que
posa en risc la pròpia salut dels pacients.

Desde algunos sindicatos se advierte que la
sobrecarga de pacientes es consecuencia de
la falta de profesionales está llegando
incluso a atender a 70 pacientes en una
jornada, disminuyendo así la calidad
asistencial y la seguridad de los enfermos. Si
esta situación ya era complicada antes de la
pandemia, se ha agravado con la misma.

Des d'alguns sindicats, s'adverteix que la
sobrecàrrega de pacients és conseqüència
de la falta de professionals i arriba, fins i tot,
a atendre 70 pacients en una jornada, la qual
cosa disminueix la qualitat assistencial i la
seguretat dels malalts. Si aquesta situació ja
era complicada abans de la pandèmia, s'ha
agreujat amb aquesta.

Si se pretende controlar la pandemia y evitar
así que se colapse el sistema sanitario, es
fundamental dotar estos centros de los
medios materiales y humanos necesarios.

Si es pretén controlar la pandèmia i evitar
així que es col·lapse el sistema sanitari, és
fonamental dotar aquests centres dels
mitjans materials i humans necessaris.

En esa línea, recientemente el Colegio de
Médicos calificaba de inaceptables las
declaraciones
de
la
gerencia
del
departamento de salud Xátiva-Ontinyent
donde expresaba como origen de los
contagios entre sanitarios, su tiempo de ocio,
descanso, almuerzos y comidas, espacios de

En aqueixa línia, recentment el Col·legi de
Metges qualificava d'inacceptables les
declaracions de la gerència del Departament
de Salut Xátiva-Ontinyent on expressava
com a origen dels contagis entre sanitaris, el
seu temps d'oci, descans, esmorzars i
menjars, espais de "relaxació al cap i a la fi".
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En la mayoría de los centros de atención
primaria únicamente existe habilitada una
entrada de acceso, lo que promueve la
coincidencia espacio-tiempo entre usuarios
posibles positivos COVID 19 con el resto de
los usuarios de atención primaria, lo cual
genera preocupaciones en el conjunto de la
ciudadanía de cada municipio, sobre todo en
aquellos con menor población donde "todos
se conocen".
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en els accessos amb els usuaris que
acudeixen també a realitzar-se PCR,
vacunes de la grip menors, etc. Tot originant
possibles focus de contagi que se sumarien
als ja existents.

ACTA PLE

en los accesos con los usuarios que acuden
también a realizarse PCR, vacunas de la
gripe menores, etc. Originando posibles
focos de contagio que se sumarian a los ya
existentes.

Finalment cal indicar que el caos en la gestió
de la realització de test i PCR, comporta un
retard en el lliurament del resultat d'aquesta
prova entre 7 i 10 dies segons el
Departament de Salut, i genera confinaments
en molts casos innecessaris, en altres
problemes de conciliació o cura de persones
i una falsa sensació d'immunització que fa
que algunes persones se salten aqueixos
necessaris dies per la falta de diligència en el
lliurament de resultats, i provoca en molts
casos la tasca dels rastrejadors totalment
ineficaç. I continuem sense entendre que tant
el president Puig com la consellera afirmen
públicament que en la nostra comunitat es
poden realitzar fins a 15.000 proves al dia i
en els últims mesos es realitzen entre 7.00 i
8.500 proves al dia, i ara es privatitza la
realització d’aquestes per valor de 4.000.000
€.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo
Popular, presenta para su aprobación los
siguientes

Per tot el que s’ha exposat 'anteriorment, el
grup Popular, presenta per a la seua
aprovació els acords següents:

ACUERDO

ACORDS

PRIMERO. lnstar a la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública

Primer. lnstar la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública:

1. Ante la saturación que están sufriendo los
centros de salud y la sobrecarga de trabajo a
la que están sometidos los sanitarios
instamos al Consell de la Generalitat
Valenciana a dotar de los medios materiales
y profesionales necesarios en los centros de
Atención Primaria, con el frn de prestar un
servicio de calidad y evitar así el colapso del
sistema sanitario.

1. Davant la saturació que pateixen els
centres de salut i la sobrecàrrega de treball a
la qual estan sotmesos els sanitaris instem el
Consell de la Generalitat Valenciana a dotar
dels mitjans materials i professionals
necessaris en els centres d'atenció primària,
per tal de prestar un servei de qualitat i evitar
així el col·lapse del sistema sanitari.

2. Que se vele por la seguridad de los
profesionales
sanitarios
programando
también las citas en horario vespertino, tal y
como la Consellera se comprometió
públicamente, equilibrando las agendas de
los profesionales entre el horario de mañana
y de tarde, como reclaman los profesionales
y no sólo de tarde como quiere la
Conselleria.

2. Que es vetlle per la seguretat dels
professionals sanitaris en programar també
les cites en horari vespertí, com la consellera
es va comprometre públicament, i equilibrar
les agendes dels professionals entre l'horari
de matí i de vesprada, com reclamen els
professionals i no sols de vesprada com vol
la Conselleria.

3. En la apuesta por la telemedicina se
apueste por una atención con todas las
garantías para el paciente y también para el
facultativo, ajustando esa atención a los
requerimientos de protección legal del
diagnóstico y nunca para una primera cita.

3. En l'aposta per la telemedicina que
s'aposte per una atenció amb totes les
garanties per al pacient i també per al
facultatiu, i s’ajuste aqueixa atenció als
requeriments de protecció legal del
diagnòstic i mai per a una primera cita.

4.

Que

se

garanticen

los

accesos

4.

Que

es

garantisquen

els

accessos
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Por último indicar que el caos en la gestión
de la realización de test y PCR, está llevando
a un retraso en la entrega del resultado de
dicha prueba de entre 7 a 10 días según el
departamento
de
salud,
generando
confinamientos
en
muchos
casos
innecesarios, en otros problemas de
conciliación o cuidado de personas y una
falsa sensación de inmunización que hace
que algunas personas se salten esos
necesarios días por la falta de diligencia en
la entrega de resultados, provocando en
muchos casos la labor de los rastreadores
totalmente ineficaz. Y seguimos sin entender
que tanto el presidente Puig como la
Consellera afirmen públicamente que en
nuestra comunidad se pueden realizar hasta
15.000 pruebas/día y en los últimos meses
se realizan entre 7.00-8.500 pruebas/día, y
ahora se privatiza la realización de las
mismas por valor de 4.000.000 €.
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Afirmació que des del Partit Popular ens
sembla inacceptable.

ACTA PLE

"relajación al fin y al cabo". Afirmación que
desde el Partido Popular nos parece
inaceptable.

5. Que es donen les instruccions
corresponents per a assegurar la correcta
traçabilitat dels possibles positius des que
s'activa el protocol fins que s'obtenen els
resultats efectius de les PCR, i que es
garantisca
la
quarantena
domiciliària
d'aquests.

6. Establecer un verdadero equipo de rastreo
que descargue de esa responsabilidad del
seguimiento a los profesionales de la
atención primaria para que se puedan
centrar en su labor asistencial y eliminar el
gran tapón que se está produciendo.

6. Establir un vertader equip de rastreig que
descarregue d'aqueixa responsabilitat del
seguiment als professionals de l'atenció
primària perquè se centren en la seua tasca
assistencial i eliminar el gran tap que s'està
produint.

7. Incremento en el número de pruebas
realizadas que nos equipare con la media
nacional y que los resultados se comuniquen
en un máximo 24 horas.

7. Increment en el nombre de proves
realitzades que ens equipare amb la mitjana
nacional i que els resultats es comuniquen
en un màxim 24 hores.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al
president de la Generalitat, al president de la
Mesa de les Corts Valencianes, als
portaveus dels grups parlamentaris de les
Corts Valencianes i a la Junta de Govern de
la FVMP.

SEGUNDO. Dar traslado del presente
acuerdo al Presidente de la Generalitat, al
Presidente de la Mesa de Les Corts
Valencianes, a los Portavoces de los Grupos
Parlamentarios de Les Corts Valencianes y a
la Junta de Gobierno de la FVMP.
La Sra. Alcaldesa indica que quiere que
conste en acta que independientemente de
las directrices de funcionamiento que marca
la Conselleria a los centros de salud, desde
el Ayuntamiento de Museros, desde el primer
momento se ha trabajado con ellos, nos
hemos coordinado con ellos y se ha
colaborado en todas las necesidades que
han podido tener para que dieran mejores
servicios a la ciudadanía de pueblo de
Museros.

L’alcaldessa indica que vol que conste en
acta que independentment de les directrius
de funcionament que marca la Conselleria
als centres de salut, des de l'Ajuntament de
Museros, des del primer moment s'ha
treballat amb aquests, ens hem coordinat
amb aquests i s'ha col·laborat en totes les
necessitats que han pogut tindre perquè
donaren millors serveis a la ciutadania de
poble de Museros.

El Pleno de la Corporación, desestima la
moción, con 6 votos en contra del PSOE, 1
voto a favor de Esquerra Unida, 2 votos en
contra de Compromís, 3 votos a favor del
Grupo Popular y 1 votos a favor de
Ciudadanos.

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

6. PROPUESTA ESTIMACIÓN DE LA
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL
EN
ATENCIÓN
PRIMARIA
DE
LA
COMUNIDAD VALENCIANA.

6. PROPOSTA D’ESTIMACIÓ DE LA
MOCIÓ
PRESENTADA
PEL
GRUP
MUNICIPAL CIUDADANOS PER A LA
MILLORA DE LA QUALITAT ASSISTENCIAL
EN
ATENCIÓ
PRIMÀRIA
DE
LA
COMUNITAT VALENCIANA

La Sra. alcaldesa cede la palabra a D.
Tomás Piqueras Giménez, portavoz del

L’alcaldessa cedeix la paraula a Tomás
Piqueras Giménez, portaveu del grup
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5. Que se den las instrucciones pertinentes
para asegurar la correcta trazabilidad de los
posibles positivos desde que se activa el
protocolo hasta que se obtienen los
resultados
efectivos
de
las
PCR,
garantizando la cuarentena domiciliaria de
los mismos.
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independents en cada centre entre els
pacients que acudeixen a realitzar-se les
proves PCR i la resta dels usuaris del centre,
i s’afavorisca l'entrada i eixida per separat
entre els uns i els altres.

ACTA PLE

los
las
del
por

independientes en cada centro entre
pacientes que acuden a realizarse
pruebas PCR y el resto de los usuarios
centro, favoreciendo la entrada y salida
separado entre unos y otros.

Los Centros de Salud, es decir, el núcleo
duro de la Atención Primaria, es el servicio
más cercano a la ciudadanía y a los
pacientes y usuarios de la sanidad pública.
Son, por tanto, nuestros médicos de familia y
pediatras, así como personal de enfermería,
celadores y administrativos, en total, más de
13.600 profesionales, los primeros en
atendernos en cualquier circunstancia de
nuestra vida diaria.

Els centres de salut, és a dir, el nucli dur de
l'atenció primària, és el servei més pròxim a
la ciutadania i als pacients i usuaris de la
sanitat pública. Són, per tant, els nostres
metges de família i pediatres, i també, el
personal d'infermeria, els zeladors i els
administratius, en total, més de 13.600
professionals, els primers a atendre'ns en
qualsevol circumstància de la nostra vida
diària.

Sin embargo, en la situación de crisis
sanitaria ocasionada por la pandemia de la
COVID-19, ha provocado que estos
profesionales, que la Atención Primaria, que
los Centros de Salud, se hayan convertido en
la primera línea de batalla contra el virus.
Han sido y continúan siendo, la primera
barrera contra la enfermedad, pero, además,
deben seguir haciendo frente a las urgencias
y casos inesperados que se pueden
ocasionar, pues la cotidianidad se impone.
Seguimos necesitando recetas, vacunas,
tratamientos para enfermedades crónicas, y
también urgencias que hay que atender.

No obstant això, la situació de crisi sanitària
ocasionada per la pandèmia de la COVID-19,
ha provocat que aquests professionals, que
l'atenció primària, que els centres de salut,
s'hagen convertit en la primera línia de
batalla contra el virus. Han sigut i continuen
sent, la primera barrera contra la malaltia,
però, a més, han de continuar fent front a les
urgències i als casos inesperats que es
poden ocasionar, perquè la quotidianitat
s'imposa. Continuem necessitant receptes,
vacunes, tractaments per a malalties
cròniques, i també, urgències que cal
atendre.

Situaciones que no se están atendiendo,
bien por cierres de consultorios y centros,
bien por falta de personal o bien, por falta de
medios y recursos para atender a usuarios y
pacientes, o bien por el conjunto de todas las
anteriores.

Situacions que no atenen, bé per tancaments
de consultoris i centres, bé per falta de
personal, o bé, per falta de mitjans i recursos
per a atendre usuaris i pacients, o bé pel
conjunt de totes les anteriors.

Por ello es absolutamente imprescindible que
se focalicen todos los recursos que sean
posibles, desde la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública, en el refuerzo de
los centros de Atención Primaria.

Per això, és absolutament imprescindible que
es focalitzen tots els recursos que siguen
possibles, des de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública, en el reforç dels
centres d'atenció primària.

Por ello, en primer lugar, se debe realizar
una evaluación de necesidades de personal
de cada uno de los Centros de Salud en
cada Departamento. La falta de personal en
los centros es una de las principales causas
por las cuales la Atención Primaria se ha
colapsado. Nuestros Médicos de Familla y
Pediatras tienen, en algunos casos, más de
90 consultas presenciales para un solo día,
además de las telemáticas. Los usuarios
esperan formando largas colas frenle a los
Centros de Salud y, por si fuera poco, se han
aumentado las agresiones, sobre todo las
verbales, hacia nuestros profesionales.

Per aquest motiu, en primer lloc, s'ha de
realitzar una avaluació de necessitats de
personal de cadascun dels centres de salut
en cada departament. La falta de personal en
els centres és una de les principals causes
per les quals l'atenció primària s'ha
col·lapsat. Els nostres metges de família i
pediatres tenen, en alguns casos, més de 90
consultes presencials per a un sol dia, a més
de les telemàtiques. Els usuaris esperen en
llargues cues davant els centres de salut i,
per si no fora prou, han augmentat les
agressions, sobretot les verbals, cap als
nostres professionals.

En términos generales, la Conselleria de

En termes generals, la Conselleria de Sanitat
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

municipal Ciudadanos que procedeix a donar
lectura a la moció presentada pel seu partit
per a la millora de la qualitat assistencial en
l’atenció
primària
de
la
Comunitat
Valenciana.

ACTA PLE

grupo municipal Ciudadanos que procede a
dar lectura a la moción presentada por su
partido para la mejora de la calidad
asistencial en atención primaria de la
Comunidad Valenciana.

Els nostres professionals, tant els metges
generalistes com els pediatres, ja patien
aquesta pressió assistencial. Pediatres que,
en alguns departaments de salut, tenen
contingents de 1.300 a 1.400 xiquets per
professional, el que es recomana és de 900,
i, en el cas dels metges de família, sumen
entre 1.800 i 2.000 pacients per professional,
i es recomanen 1.500, i per tant, ja suposa
un retard i un col·lapse del sistema
assistencial en períodes normals.

Y ambas situaciones, la que teníamos antes
del COVID y, ahora, en plena segunda ola y
con la campaña de la gripe, se vislumbra una
muy difícil y comprometida situación para los
centros de salud y consultorios auxiliares
que, además de enfrentarse con los
problemas y circunstancias diarias, deben
hacerlo en tiempos de pandemia.

I totes dues situacions, la que teníem abans
del COVID-19 i, ara, en plena segona ona i
amb la campanya de la grip, s'albira una molt
difícil i compromesa situació per als centres
de salut i consultoris auxiliars que, a més
d'enfrontar-se amb els
problemes
i
circumstàncies diàries, han de fer-ho en
temps de pandèmia.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo
Ciudadanos insta a la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública a:

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el
grup Ciudadanos insta la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública a:

1. Disminuir la sobrecarga asistencial que
padece todo el personal sanitario, de la
Atención Primaria, medicina general y
pediatras, reactivando la contratación de
personal, en función de las necesidades de
personal de cada uno de los Departamentos
de Salud. Para ello, se requiere de la
publicación, con urgencia y en su totalidad,
de las convocatorias de Ofertas Públicas de
Empleo pendientes de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública,
correspondientes a los años 2017,2018 y
2019.

1. Disminuir la sobrecàrrega assistencial que
pateix tot el personal sanitari, de l'atenció
primària, medicina general i pediatres, en
reactivar la contractació de personal, en
funció de les necessitats de personal de
cadascun dels departaments de salut. Per a
això, es requereix de la publicació, amb
urgència i íntegrament, de les convocatòries
d'ofertes públiques d'ocupació pendents de
la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública, corresponents als anys 2017, 2018 i
2019.

2. Garantizar un mínimo de diez minutos de
atención en consulta a cada paciente en
Atención Primaria, asegurando la autonomía
en la gestión de agendas por parte de los
facultativos.

2. Garantir un mínim de deu minuts d'atenció
en consulta a cada pacient en atenció
primària, en assegurar l'autonomia en la
gestió d'agendes per part dels facultatius.

3. Llevar a cabo todas las acciones que sean
pertinentes para garantizar unas condiciones
laborales dignas del personal dependiente
de la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública, reduciendo la temporalidad de

3. Portar a terme totes les accions que
siguen adients per a garantir unes condicions
laborals dignes del personal dependent de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública, en reduir la temporalitat de la
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Nuestros profesionales, tanto los médicos
generalistas como los pediatras, ya sufrían
esta presión asistencial. Pediatras que, en
algunos Departamentos de Salud, tienen
cupos de 1.300- 1.400 niños por profesional lo recomendado con 900- y, en el caso de los
médicos de familia, suman entre 1.800 y
2.000 pacientes por profesional - se
recomienda 1.500- y, por tanto, ya supone un
retraso y un colapso del sistema asistencial
en periodos normales.
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Universal ha contractat un total de 4.229
treballadors sanitaris per a tota la xarxa
pública de centres sanitaris de la Comunitat
Valenciana. En concret, per a l'atenció
primària, recentment s'han contractat 730
professionals per a portar a terme la tasca de
rastreig dels casos COVID-19 als centres de
salut. No obstant això, la contractació és
insuficient si tenim en compte l'alta pressió
assistencial que ja patia l'atenció primària en
els temps d'abans de la pandèmia.

ACTA PLE

Sanidad Universal ha contratado un total de
4.229 trabajadores sanitarios para toda la red
pública de centros sanitarios de la
Comunidad Valenciana. En concreto, para la
Atención primaria, recientemente se han
contratado 730 profesionales para llevar a
cabo la labor de rastreo de los casos COVID
en los centros de salud. Sin embargo, la
contratación es insuficiente si tenemos en
cuenta la alta presión asistencial que ya
sufría la Atención Primaria en los tiempos de
antes de la pandemia.

4. Assegurar, en els pressupostos de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública per a l'any 2021, una partida
pressupostària destinada al suport econòmic
del Pla de autoconcert en atenció primària,
durant tot el temps que es mantinga vigent
l'emergència sanitària provocada per la
COVID-19.

5. Garantizar y mejorar la seguridad de
profesionales y pacientes mediante la
disposición continua de material homologado
de protección frente al COVID-19; el refuerzo
de la limpieza de los Centros de Salud;
aumento de personal de seguridad en los
centros.

5. Garantir i millorar la seguretat de
professionals i pacients mitjançant la
disposició contínua de material homologat de
protecció davant la COVID-19, el reforç de la
neteja dels centres de salut i l’augment de
personal de seguretat en els centres.

6. Garantizar los planes vacacionales
elaborados por la Conselleria de Sanidad y
Salud Pública, lleguen en tiempo y forma a
las gerencias de los Departamentos de
Salud, garantizando el tan merecido
descanso de los profesionales de Atención
Primaria, y que las sustituciones y los
repartos de los cupos estén acordes con el
servicio asistencial a prestar, evitando los
colapsos en la atención primaria en periodo
estival, navidad, semana santa y otras
fechas señaladas, especialmente, en los
consultorios y centros que se encuentran en
los municipios turísticos de la Comunidad
Valenciana.

6. Garantir que els plans vacacionals
elaborats per la Conselleria de Sanitat i Salut
Pública, arriben dins del termini i en la forma
escaient a les gerències dels departaments
de salut, i garantisquen el tan merescut
descans
dels
professionals
d'atenció
primària, i que les substitucions i els
repartiments dels contingents estiguen
concordes amb el servei assistencial a
prestar, per evitar els col·lapses en l'atenció
primària en període estival, Nadal, Setmana
Santa
i
altres
dates
assenyalades,
especialment, en els consultoris i centres que
es troben als municipis turístics de la
Comunitat Valenciana.

7. Establecer, sobre la base de un Plan de
impulso a la digitalización y la telemedicina
en el ámbito de la sanidad pública, una
partida económica y plurianual en los
Presupuestos de la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública, destinada a la
implantación real de la telemedicina en los
centros sanitarios de la Comunidad
Valenciana, con especial énfasis en los
Centros de Atención Primaria, adecuando los
recursos humanos y materiales para la
eliminación de la burocracia, garantizar la
accesibilidad y la asistencia sanitaria, así
como la seguridad jurídica de los
profesionales en sus diagnósticos. entre
otras, mediante Ia implantación de la tele
consulta.

7. Establir, sobre la base d'un pla d'impuls a
la digitalització i la telemedicina en l'àmbit de
la sanitat pública, una partida econòmica i
pluriennal en els pressupostos de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública, destinada a la implantació real de la
telemedicina en els centres sanitaris de la
Comunitat Valenciana, amb especial èmfasi
als centres d'atenció primària, en adequar els
recursos humans i materials per a
l'eliminació de la burocràcia, garantir
l'accessibilitat i l'assistència sanitària i la
seguretat jurídica dels professionals en els
seus diagnòstics, entre altres, mitjançant Ia
implantació de la teleconsulta.

8. Realizar un estudio de las necesidades de
la Atención Domiciliaria adscrita a los
diferentes Departamentos de Salud, así
como las inversiones presupuestarias
pertinentes, de forma que se garanticen los
medios por parte de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública, para

8. Realitzar un estudi de les necessitats de
l'atenció domiciliària adscrita als diferents
departaments de salut, i a les inversions
pressupostàries adients, de manera que es
garantisquen els mitjans per part de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública, per a potenciar aquest servei
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4. Asegurar, en los Presupuestos de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública para el año 2021, una partida
presupuestaria
destinada
al
apoyo
económico del Plan de Autoconcierto en
Atención primaria, durante todo el tiempo
que se mantenga vigente la emergencia
sanitaria provocada por la COVID-19.
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plantilla i assegurar l'estabilització, i disposar
els professionals de contractes de qualitat, i
acabar amb les contractacions en frau de llei.

ACTA PLE

la plantilla y asegurando la estabilización,
disponiendo los profesionales de contratos
de calidad, acabando con las contrataciones
en fraude de ley.

9. Disposar, en els següents pressupostos
de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública
per a l'any 2021, la dotació pressupostària
suficient per a garantir la inversió en
equipament i infraestructures als centres
sanitaris
d'atenció primària on siga
necessari, de manera que s'agilitzen les
segones consultes, i disminuïsca l'espera i
en baixar la pressió assistencial en centres
sobresaturats.

10. Crear, en los Presupuestos de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública para el año 2021, la Dirección
General de Atención Primaria, como
interlocutor válido entre los directores de
primaria de los diferentes Departamentos de
Salud y la Conselleria de Sanidad, dotada de
presupuesto suficiente y con capacidad de
decisión sobre la transformación de la
Atención Primaria de Ia Comunidad
Valenciana, suprimiendo el cargo de
comisionada para la atención primaria.

10. Crear, en els pressupostos de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública per a l'any 2021, la direcció general
d'atenció primària, com a interlocutor vàlid
entre els directors de primària dels diferents
departaments de salut i la Conselleria de
Sanitat, dotada de pressupost suficient i amb
capacitat de decisió sobre la transformació
de l'atenció primària de Ia Comunitat
Valenciana, en suprimir el càrrec de
comissionada per a l'atenció primària.

11. Hacer cumplir la Resolución aprobada en
la Comisión de Sanidad y Consumo el día 2
de octubre con el propósito de urgir a la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública a que aborde decididamente la
negociación con los MIR y mejore sus
condiciones laborales y formativas cuanto
antes en la Comunidad Valenciana.

11. Fer complir la resolució aprovada en la
Comissió de Sanitat i Consum, de 2
d'octubre, amb el propòsit d'urgir la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública perquè aborde decididament la
negociació amb els MIR i millore les seues
condicions laborals i formatives com més
prompte millor a la Comunitat Valenciana.

12. Aumentar el tiempo de rotación de los
residentes por Atención Primaria, con el fin
de que puedan colaborar, dentro de sus
funciones, en tanto se consigue el número
de médicos Especialistas en Pediatría y sus
Áreas Específicas necesarios. Así como
incrementar la acreditación para la docencia
MIR de un mayor número de centros de
salud creando un plan a través de las
gerencias de departamento junto a las
direcciones de Atención Primaria para
dotarlos de los recursos necesarios.

12. Augmentar el temps de rotació dels
residents per atenció primària, amb la finalitat
que col·laboren, dins de les seues funcions,
mentre s'aconsegueix el nombre de metges
especialistes necessaris en pediatria i les
seues àrees específiques. Així com
incrementar l'acreditació per a la docència
MIR d'un major nombre de centres de salut
en crear un pla mitjançant les gerències de
departament juntament amb les direccions
d'atenció primària per a dotar-los dels
recursos necessaris.

13. Reabrir todos los Centros de Salud y
Consultorios Auxiliares cerrados hasta ahora
así como ampliar la apertura 24 horas de los
PAC/PAS, en la situación actual de bloqueo
de la atención programada.

13. Reobrir tots els centres de salut i
consultoris auxiliars tancats fins ara i ampliar
l'obertura 24 hores dels PAC/PAS, en la
situació actual de bloqueig de l'atenció
programada.

14. Que se implique en la tramitación de la

14. Que s'implique en la tramitació de la llei
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9. Disponer, en los siguientes Presupuestos
de la Conselleria de Sanidad y Salud Pública
para el año 2021, la dotación presupuestaria
suficiente para garantizar la inversión en
equipamiento e infraestructuras en los
centros sanitarios de Atención Primaria
donde sea necesario, de forma que se
agilicen
las
segundas
consultas,
disminuyendo la espera y bajando la presión
asistencial en centros sobresaturados.
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assistencial,
mitjançant
un
transport
domiciliari suficient i que evite contagis dels
treballadors i dels pacients, en virtut del
pacte de la taula sectorial de sanitat per a la
gestió del desplaçament del personal
d'atenció primària de 14 de setembre de
2018 firmat per la consellera Barceló amb els
sindicats.

ACTA PLE

potenciar este servicio asistencial, mediante
un transporte domiciliario suficiente y que
evite contagios de los trabajadores y de los
pacientes, en virtud del pacto de la mesa
sectorial de sanidad para la gestión del
desplazamiento del personal de atención
primaria de 14 de septiembre de 2018
firmado por la Consellera Barceló con los
sindicatos..

Així mateix, instem el Consell que, mateix
temps, inste el Govern d'Espanya a realitzar
les accions legislatives corresponents per a
suspendre l'aplicació dels articles 2 i 3 del
Reial decret llei 2912020, e 29 de setembre,
de mesures urgents en matèria de teletreball
en les administracions públiques i de
recursos humans en el Sistema Nacional de
Salut per a fer front a la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, mentre es
negocie, en col·laboració directa entre
Ministeri de Sanitat, comunitats autònomes i
les societats mèdiques i representants
sindicals del personal sanitari, una normativa
consensuada en la qual es garantisca, en tot
moment, la qualitat assistencial en el
Sistema Sanitari Públic i les condicions
laborals de tot el personal sanitari.

El Pleno de la Corporación, desestima la
moción, con 6 votos en contra del PSOE, 1
voto a favor de Esquerra Unida, 2 votos en
contra de Compromís, 3 votos a favor del
Grupo Popular y 1 votos a favor de
Ciudadanos.

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

7. PROPUESTA ESTIMACIÓN DE LA
MOCIÓN PRESENTADA POR TODOS LOS
GRUPOS
POLÍTICOS
DEL
AYUNTAMIENTO DE MUSEROS CON
MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER.

7. PROPOSTA D’ESTIMACIÓ DE LA
MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS
GRUPS POLÍTICS DE L'AJUNTAMENT DE
MUSEROS
AMB
MOTIU
DEL
DIA
INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA

La Sra. alcaldesa presenta la moción
presentada por todos los grupos políticos del
Ayuntamiento de Museros con motivo del Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia Contra la Mujer.

L’alcaldessa presenta la moció presentada
per tots els grups polítics de l'Ajuntament de
Museros amb motiu del Dia Internacional de
l'Eliminació de la Violència Contra la Dona.

Cristina Civera, Beatriz Sánchez, Manuel
Moreno, Víctor Xercavins i Tomás Piqueras
portaveus del grups municipals PSPV-PSOE,
EUPV, PP, Compromís i Ciudadanos,
respectivament, a I'Ajuntament de Museros,
en nom i representació d'aquests, a I'empara
del que preveu la Llei 8/2010 de la
Generalitat, de 23 de juny, de Régim Local
de la Comunitat Valenciana, i de conformitat
amb i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic
de les entitats locals; presenta la següent
proposta de resolució perquè s'incloga en
I'ordre del dia de la propera sessió del Ple

Cristina Civera, Beatriz Sánchez, Manuel
Moreno, Víctor Xercavins i Tomás Piqueras,
portaveus del grups municipals PSPV-PSOE,
EUPV, PP, Compromís i Ciudadanos,
respectivament, a I'Ajuntament de Museros,
en nom i representació d'aquests, a I'empara
del qual preveu la Llei 8/2010 de la
Generalitat, de 23 de juny, de règim local de
la Comunitat Valenciana, i d’acord amb el
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel
qual
s'aprova
el
Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals; presenta la proposta de
resolució següent perquè s'incloga en I'ordre
del dia de la pròxima sessió del Ple que es
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Asimismo, instamos al Consell a que, a su
vez, inste al Gobierno de España a realizar
las acciones legislativas oportunas para
suspender la aplicación de los artículos 2 y 3
del Real Decreto Ley 2912020, e 29 de
septiembre, de medidas urgentes en materia
de teletrabajo en las Administraciones
Públicas y de recursos humanos en el
Sistema Nacional de Salud para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID19, en tanto en cuanto se negocie, en
colaboración directa entre Ministerio de
Sanidad, Comunidades Autónomas y las
Sociedades médicas y representantes
sindicales del personal sanitario, una
normativa consensuada donde se garantice,
en todo momento, la calidad asistencial en el
Sistema Sanitario Público y las condiciones
laborales de todo el personal sanitario.
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de funció pública per a evitar que s'impose el
requisit lingüístic del valencià en les
professions sanitàries i que es mantinga com
un mèrit.

ACTA PLE

ley de función pública para evitar que se
imponga
el
requisito
lingüístico
del
valenciano en las profesiones sanitarias y
que se mantenga como un mérito.

Amb ocasió de la commemoració del 25 de
novembre, Dia lnternacional per a l'eliminació
de la violència contra la dona, la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies reitera
el seu compromís amb la lluita contra la
violència que s'exerceix contra les dones, pel
sol fet de ser-ho i contra els seus filles i fills, i
alerta sobre els riscos que amenacen a les
polítiques d'igualtat. De manera global,
estem vivint un moment històric en el que els
esforços per frenar la propagació de la
COVID-19
obliguen
a
mesures
de
confinament que han posat i continuen
posant en perill a les dones i als seus filles i
fills, i augmenten el poder i control dels que
converteixen les llars en llocs insegurs.
És urgent combinar les mesures que
busquen alentir la propagació del virus i la
capacitat de resposta de les sistemes de
salut amb la eradicació de les conductes que
reprodueixen i perpetuen la desigualtat i amb
la protecció de qui pateixen les seues
conseqüències.

Amb ocasió de la commemoració del 25 de
novembre,
Dia
lnternacional
per
a
l'Eliminació de la Violència contra la Dona, la
Federació Valenciana de Municipis i
Províncies reitera el seu compromís amb la
lluita contra la violència que s'exerceix contra
les dones, pel sol fet de ser-ho i contra les
seus filles i fills, i alerta sobre els riscos que
amenacen les polítiques d'igualtat. De
manera global, vivim un moment històric en
el qual l’esforç per frenar la propagació de la
COVID-19
obliguen
a
mesures
de
confinament que han posat i continuen
posant en perill les dones i les seues filles i
fills, i augmenten el poder i control dels que
converteixen les llars en llocs insegurs.

La crisi sanitària ha posat de manifest la
vulnerabilitat de nostre Sistema sanitari i de
protecció social generant un fre a les
polítiques
transformadores
impulsades
durant l'última dècada i posant en risc els
avanços aconseguits i en matèria de igualtat.

La pandèmia que assola mundialment una
població espantada i immersa en la incertesa
aprofundeix la bretxa de gènere tant en l'ús
de recursos públics com en I'accés a
l'ocupació, i amplia les dificultats d’equilibri
entre la vida personal, professional i familiar i
en dificultar la independència econòmica de
les dones.
La crisi sanitària ha posat de manifest la
vulnerabilitat del nostre sistema sanitari i de
protecció social en generar un fre a les
polítiques
transformadores
impulsades
durant l'última dècada i en posar en risc els
avanços aconseguits en matèria de igualtat.

Un risc que pot obstaculitzar o fer retrocedir
els drets de igualtat aconseguits al nostre
país i repercutir negativament els seus
efectes sobre les polítiques i avanços de
igualtat.

Un risc que pot obstaculitzar o fer retrocedir
els drets d’igualtat aconseguits al nostre país
i repercutir negativament els seus efectes
sobre les polítiques i avanços d’igualtat.

Aquest desafiament passa per aconseguir
una forta cooperació i associació entre
governs i organitzacions de la societat civil
que garantisca que Ia igualtat de gènere i els
drets de les dones continuen a la agenda
política com a factor essencial per fer front a
la crisi de l' COVID-19 , a curt termini, i com
elements clau per afavorir la recuperació
social, econòmica i sanitària de totes les
persones a nivell global, a llarg termini.

Aquest desafiament es dirigeix a aconseguir
una forta cooperació i associació entre
governs i organitzacions de la societat civil
que garantisca que Ia igualtat de gènere i els
drets de les dones continuen en l'agenda
política com a factor essencial per fer front a
la crisi de la COVID-19, a curt termini, i com
elements clau per afavorir la recuperació
social, econòmica i sanitària de totes les
persones a nivell global, a llarg termini.

Es per això, que l’atenció i la planificació que
han d'oferir els governs estatals, autonòmics
i locals ha d'incorporar la perspectiva de

És per això, que l’atenció i la planificació que
han d'oferir els governs estatals, autonòmics
i locals ha d'incorporar la perspectiva de

ACTA PLE

La pandèmia que assola mundialment a una
població espantada i immersa en la incertesa
està aprofundint la bretxa de gènere tant en
l'ús de recursos públics com en I' accés a
l'ocupació, ampliant les dificultats de equilibri
entre la vida personal, professional i familiar i
dificultant la independència econòmica de les
dones.

És urgent combinar les mesures que
busquen alentir la propagació del virus i la
capacitat de resposta dels sistemes de salut
amb la eradicació de les conductes que
reprodueixen i perpetuen la desigualtat i amb
la protecció de qui pateixen les seues
conseqüències.
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convoque, als efectes del seu debat i votació
la següent acord: MOCIÓ
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que es convoque, als efectes del seu debat i
votació la següent MOCIÓ:

En aquest context, les administracions
públiques i els seus governs han de garantir
la continuïtat en la prestació de serveis i
posar en marxa solucions innovadores que
posen en valor una resposta coordinada i
integrada que protegisca els drets humans i
la seguretat i recuperació de les víctimes del
masclisme.

A la vista de l’exposat, els grups polítics que
integren lFVMP; PSPV-PSOE, Compromís,
PP, EUPV i Ciudadanos per unanimitat
proposem acordar:

Vist tot el que s’ha exposat, els grups polítics
que
integren
lFVMP;
PSPV-PSOE,
Compromís, PP, EUPV i Ciudadanos,
proposem acordar per unanimitat:

l. convidem a totes les entitats locals a
adherir-se a aquesta Declaració i ens
sumem a totes les veus que clamen per
un futur en igualtat.

l. Convidem totes els entitats locals a adherirse a aquesta declaració i ens sumem a totes
els veus que clamen per un futur en igualtat.

ll. Ratifiquem el nostre compromís amb el
Pacte Valencià Contra la Violència de
Gènere i Masclista així com el Pacte
Estatal Contra la Violència de Gènere i
Masclista i recordem la necessitat de
continuar
avançant
en
el
seu
desenvolupament.

ll. Ratifiquem el nostre compromís amb el
Pacte Valencià Contra la Violència de
Gènere i Masclista i amb el Pacte Estatal
Contra la Violència de Gènere i Masclista i
recordem la necessitat de continuar avançant
en el seu desenvolupament.

lll. Alertem sobre el perill de les polítiques
de aïllament i confinament que suposen
un augment dels nivells de violència
domèstica, sexual i de gènere, pel que
requereixen una major protecció.

lll. Alertem sobre el perill de les polítiques
d’aïllament i de confinament que suposen un
augment dels nivells de violència domèstica,
sexual i de gènere, pel que requereixen una
major protecció.

lV. Reivindiquem el determinant paper
transformador de les Governs locals
durant i després de la crisi de COVID-19
a l'hora de construir economies i societats
més igualitàries, inclusives i sostenibles.

lV. Reivindiquem el determinant paper
transformador dels governs locals durant i
després de la crisi de COVID-19 a l'hora de
construir economies i societats més
igualitàries, inclusives i sostenibles.

V. Recordem que és necessari garantir
que la igualtat de gènere i els drets de les
dones continuen a la agenda política com
a factor essencial per fer front a la crisi de
I'COVID-19, a curt termini, i com a
elements clau per afavorir la recuperació
social, econòmica i sanitària de totes les
persones a nivell global, a llarg termini.

V. Recordem que és necessari garantir que
la igualtat de gènere i els drets de les dones
continuen en l'agenda política com a factor
essencial per fer front a la crisi de la COVID19, a curt termini, i com a elements clau per
afavorir la recuperació social, econòmica i
sanitària de totes les persones a nivell global,
a llarg termini.

Vl. Defensem la necessitat de promoure
accions globals consensuades que
garanteixen la continuïtat de les polítiques
dirigides a I eliminació de les normes
socials discriminatòries i el reforç de les
programes de prevenció i lluita contra la
violència de gènere.

Vl. Defensem la necessitat de promoure
accions
globals
consensuades
que
garantisquen la continuïtat de les polítiques
dirigides a I’eliminació de les normes socials
discriminatòries i el reforç dels programes de
prevenció i lluita contra la violència de
gènere.

Vll. Reclamem una resposta coordinada
que integre la perspectiva de gènere com

Vll. Reclamem una resposta coordinada que
integre la perspectiva de gènere com a fil
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En aquest context, les administracions
públiques i els seus governs han de garantir
la continuïtat en la prestació de serveis i
posar en marxa solucions innovadores que
posen en valor una resposta coordinada i
integrada que protegisca els drets humans i
la seguretat i recuperació de les víctimes del
masclisme.
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gènere i ser, a més, una resposta
coordinada, directa i efectiva per a tots, fent
un especial èmfasi en els dones i les
xiquetes.

ACTA PLE

gènere i ser, a més, una resposta
coordinada, directa i efectiva per a tots, fent
un especial èmfasi en les dones i les
xiquetes.

Vlll. Demanem la implementació de projectes
i programes locals que garantisquen la
igualtat de gènere en I'ocupació i el suport a
l'esperit empresarial de les dones, com a
mesures
per
preservar
Ia
seua
independència econòmica i previndre la
violència de gènere .

lX. Manifestem la nostra preocupació per
les altes taxes d'ocupació temporal de les
dones que, unit a la destrucció i la
caiguda de I' ocupació adverteixen d'un
perillós augment de la bretxa de gènere.

lX. Manifestem la nostra preocupació per les
altes taxes d'ocupació temporal de les dones
que, unit a la destrucció i la caiguda de
I'ocupació adverteixen d'un perillós augment
de la bretxa de gènere.
X. Denunciem la càrrega que suposa per a
les dones les situacions de "confinament
selectiu" en l’àmbit escolar i pel que fa a les
dependents i les conseqüències que pot
tindre per al desenvolupament òptim de la
seua carrera professional en generar noves
formes de violència social cap a elles
basades en la reproducció de rols sexistes.

X. Denunciem la càrrega que suposa per
a les dones les situacions de
"confinament selectiu" en el àmbit escolar
i respecte a les persones dependents i les
conseqüències que pot tenir per al
desenvolupament òptim de la seua
carrera professional generant noves
formes de violència social cap a elles
basades en la reproducció de rols
sexistes.
Xl. Ratifiquem el nostre compromís amb
el Pacte d' Estat contra la violència de
gènere i recordem la necessitat de
continuar
avançant
en
el
seu
desenvolupament.

Xl. Ratifiquem el nostre compromís amb el
Pacte d' Estat contra la violència de gènere i
recordem la necessitat de continuar avançant
en el seu desenvolupament.

Xll. Exigim la transferència dels fons
assignats per a l'exercici 2020 am a mitjà
per garantir la continuïtat de la senda de
treball iniciada'.

Xll. Exigim la transferència dels fons
assignats per a l'exercici 2020 com a mitjà
per garantir la continuïtat de la senda de
treball iniciada.

Por todo ello, el pleno del ayuntamiento
acuerda por unanimidad, la moción
presentada.

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament acorda la
moció presentada per unanimitat.

8. PROPUESTA ESTIMACIÓN DE LA
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL PARTIDO POPULAR PARA
INSTAR EN EL GOBIERNO A MODIFICAR
LA LEY ÓRGANICA DE MODIFICACIÓN DE
LA LOE PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE
NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO Y
GARANTIZAR
LOS
DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LOS ESPAÑOLES
RECOGIDOS EN LA CONSTITUCIÓN.

8. PROPOSTA D’ESTIMACIÓ DE LA
MOCIÓ
PRESENTADA
PEL
GRUP
MUNICIPAL PARTIT POPULAR PER A
INSTAR EL GOVERN A MODIFICAR LA
LLEI ÓRGANICA DE MODIFICACIÓ DE LA
LOE PER A AUGMENTAR LA QUALITAT
DEL NOSTRE SISTEMA EDUCATIU I
GARANTIR ELS DRETS FONAMENTALS
DELS ESPANYOLS RECOLLITS EN LA
CONSTITUCIÓ

La Sra. alcaldesa cede la palabra a D.
Manuel Moreno Comes, portavoz del grupo
municipal Partido Popular que procede a dar
lectura a la moción presentada por su partido
para instar al gobierno a modificar la ley
orgánica de modificación de la loe para
aumentar la calidad de nuestro sistema

L’alcaldessa cedeix la paraula a Manuel
Moreno Comes, portaveu del grup municipal
Partit Popular, que procedeix a donar lectura
a la moció presentada pel seu partit per a
instar el govern a modificar la llei orgànica de
modificació de la LOE per a augmentar la
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Vlll. Demanem la implementació de
projectes i programes locals que
garantisquen la igualtat de gènere en I'
ocupació i el suport a l'esperit empresarial
de les dones, com mesures per preservar
Ia seua independència econòmica i
prevenir la violència de gènere.
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conductor del disseny de les solucions que
frenen la crisi econòmica i social originada
per la COVID-19.

ACTA PLE

a fil conductor del disseny de les
solucions que frenen la crisi econòmica i
social originada per la COVID.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La nueva ley educativa, la Ley Orgánica de
Modificación de la Ley Orgánica de
Educación (LOMLOE) o “ley Celaá” ha sido
tramitada por el Gobierno de España de
espaldas a la comunidad educativa en
particular y a la sociedad española en
general:
•

•

•

•

Inició su trámite parlamentario en
pleno estado de alarma y el
Gobierno ha utilizado la situación de
pandemia para acelerar los plazos
parlamentarios y hurtar el debate
que una ley de estas características
exige.
El proyecto de ley no ha sido
informado por el Consejo de Estado
ni por el Consejo Escolar del Estado.
Se ha rechazado la solicitud del
Grupo Popular para que expertos y
representantes de la comunidad
educativa
(profesores,
padres,
alumnos,
etc.)
informaran
y
asesoraran a la Comisión de
Educación y FP del Congreso. Un
hecho sin precedentes en el debate
de otras leyes educativas.
La votación de todas las enmiendas
al articulado y el debate público en la
Comisión de Educación y Formación
Profesional del Congreso se ha
desarrollado en una única sesión.
Los diferentes grupos parlamentarios
han tenido que debatir y votar en una
única sesión más de mil enmiendas.

Además de esta falta de diálogo, consenso y
transparencia, la "ley Celaá" representa la
imposición de un modelo caduco, anticuado
y superado, el de la LOE de Zapatero que

Que presenta Manuel Moreno Comes,
portaveu del grup Partit Popular a
l'Ajuntament de Museros, en nom i
representació d'aquest, mitjançant aquest
escrit, i en ús de les atribucions que li
confereix i a l'empara del que s'estableix en
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local; en la Llei 812010, de
la Generalitat, de règim local de la Comunitat
Valenciana, i en el Reial decret 2568/1986,
de 29 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La nova llei educativa, la Llei orgànica de
modificació de la Llei orgànica d'educació
(LOMLOE) o “llei Celaá” ha sigut tramitada
pel Govern d'Espanya d'esquena a la
comunitat educativa en particular i a la
societat espanyola en general:
Va iniciar el seu tràmit parlamentari en ple
estat d'alarma i el Govern ha utilitzat la
situació de pandèmia per a accelerar els
terminis parlamentaris i furtar el debat que
una llei d'aquestes característiques exigeix.
El projecte de llei no ha sigut informat pel
Consell d'Estat ni pel Consell Escolar de
l'Estat.
S'ha rebutjat la sol·licitud del grup Popular
perquè experts i representants de la
comunitat educativa (professors, pares,
alumnes, etc.) informaren i assessoraren la
Comissió d'Educació i FP del Congrés. Un
fet sense precedents en el debat d'altres lleis
educatives.
La votació de totes les esmenes a l'articulat i
el debat públic en la Comissió d'Educació i
Formació Professional del Congrés s'ha
desenvolupat en una única sessió. Els
diferents grups parlamentaris han hagut de
debatre i votar en una única sessió més de
mil esmenes.
A més d'aquesta falta de diàleg, consens i
transparència, la "llei Celaá" representa la
imposició d'un model caduc, antiquat i
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Que presenta Manuel Moreno Comes,
Portavoz del Grupo Partido Popular en el
Ayuntamiento de Museros en nombre y
representación del mismo, mediante el
presente escrito, y en uso de las atribuciones
que le confiere y al amparo de lo establecido
por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de la Ley
8/2010, de la Generalitat, de Régimen Local
de la Comunitat Valenciana, y el Real
Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

MOCIÓ
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MOCIÓN

qualitat del nostre sistema educatiu i garantir
els drets fonamentals dels espanyols recollits
en la constitució.

ACTA PLE

educativo y garantizar los derechos
fundamentales de los españoles recogidos
en la constitución.

2.-Ignora las competencias exclusivas del
Estado establecidas en el Artículo 149 de la
Constitución, de regulación de las normas
básicas del desarrollo del derecho a la
educación y la libertad de enseñanza
además de en la obtención, expedición y
homologación de títulos.

Suprimeix
les
llibertats
educatives
consagrades en l'article 27 de la Constitució
Espanyola i amb això impedeix que les
famílies espanyoles elegisquen l'educació i el
centre educatiu que volen per als seus fills.
Ignora les competències exclusives de l'Estat
establides en l'article 149 de la Constitució,
de regulació de les normes bàsiques del
desenvolupament del dret a l'educació i la
llibertat d'ensenyament a més d'en l'obtenció,
expedició i homologació de títols.

3.-Elimina la condición del castellano como
lengua oficial del Estado y como lengua
vehicular en la enseñanza, en el marco de un
bilingüismo o trilingüismo integrador.

Elimina la condició del castellà com a llengua
oficial de l'Estat i com a llengua vehicular en
l'ensenyament, en el marc d'un bilingüisme o
trilingüisme integrador.

Desde el Partido Popular consideramos la
LOMLOE un ataque frontal a nuestra
democracia y un freno para que nuestro
sistema educativo alcance los niveles de
calidad, equidad y libertad propios de los
sistemas educativos más modernos e
innovadores, aquellos que han permitido
avanzar hacia niveles muy importantes de
conocimientos y competencias.

Des del Partit Popular, considerem la
LOMLOE com un atac frontal a la nostra
democràcia i un fre perquè el nostre sistema
educatiu abaste els nivells de qualitat, equitat
i llibertat propis dels sistemes educatius més
moderns i innovadors, aquells que han
permés avançar cap a nivells molt importants
de coneixements i competències.

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

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

1- Instar al Gobierno de España a volver al
Pacto Constitucional en materia educativa y
a respetar la doctrina constitucional en sus
diferentes sentencias que garantizan el
derecho de las familias a elegir el modelo
educativo y el centro donde escolarizar a sus
hijos, así como la presencia en el sistema
educativo de los centros de enseñanza
diferenciada como una opción pedagógica
más a las que las familias tienen derecho a
acceder en condiciones de igualdad.

1. Instar el Govern d'Espanya a tornar al
pacte constitucional en matèria educativa i a
respectar la doctrina constitucional en les
seues diferents sentències que garantisquen
el dret de les famílies a elegir el model
educatiu i el centre on escolaritzar els seus
fills, i la presència en el sistema educatiu
dels centres d'ensenyament diferenciat com
una opció pedagògica més a les quals les
famílies tenen dret a accedir en condicions
d'igualtat.

2- Respetar y cumplir el Artículo 27.3 de la
Constitución que obliga a los poderes
públicos a garantizar el derecho que asiste a
los padres para que sus hijos reciban la

2. Respectar i complir l'article 27.3 de la
Constitució que obliga els poders públics a
garantir el dret que assisteix els pares
perquè els seus fills reben la formació

ACUERDO
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1.-Suprime
las
libertades
educativas
consagradas en el Artículo 27 de la
Constitución Española y con ello impide a las
familias españolas elegir la educación y el
centro educativo que quieren para sus hijos.

La LOMLOE (tant en la seua redacció
original com amb les esmenes presentades
per PSOE i Podemos de connivència amb
els partits separatistes) suposa la ruptura del
pacte constitucional en matèria educativa:
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La LOMLOE (tanto en su redacción original
como a través de las enmiendas presentadas
por PSOE y Podemos en connivencia con los
partidos separatistas) supone la ruptura del
Pacto Constitucional en materia educativa:

superat, el de la LOE de Zapatero que va
conduir el nostre país a taxes d'abandó
educatiu primerenc pròximes al 30 %. La
LOMLOE representa un retorn als principis
de la LOGSE tan nefastos per al conjunt del
sistema educatiu.

ACTA PLE

condujo a nuestro país a tasas de abandono
educativo temprano cercanas al 30%. La
LOMLOE representa un regreso a los
principios de la LOGSE tan nefastos para el
conjunto del sistema educativo.

3. Adoptar les mesures adients perquè
l'ensenyament de la llengua castellana i les
llengües cooficials no siga font de
discriminació en l'exercici del dret a
l'educació.

4- Extender la gratuidad a las etapas post
obligatorias: Bachillerato y Formación
Profesional y configurar la etapa de
educación infantil de 0-3 años como una
etapa voluntaria y gratuita, garantizando que
ningún alumno quede sin escolarizar por
razones socioeconómicas.

4. Estendre la gratuïtat a les etapes post
obligatòries:
batxillerat
i
formació
professional i configurar l'etapa d'educació
infantil de 0 a 3 anys com una etapa
voluntària i gratuïta, i garantir que cap
alumne quede sense escolaritzar per raons
socioeconòmiques.

5- Garantizar la existencia y gratuidad de los
centros de educación especial tanto en la red
pública como privada concertada como
elementos importantes de un modelo
educativo especializado y plural que permita
elegir a las familias la opción más adecuada
a sus intereses y necesidades.

5. Garantir l'existència i gratuïtat dels centres
d'educació especial tant en la xarxa pública
com privada concertada com a elements
importants d'un model educatiu especialitzat i
plural que permeta elegir a les famílies
l'opció més adequada als seus interessos i
necessitats.

6- Incorporar las medidas de calidad y
excelencia referentes en los países de
nuestro entorno con el fin de superar los
niveles de conocimientos y competencias
exigibles a los sistemas educativos en el
marco europeo: evaluación transparente y
rendición de cuentas, autonomía de los
centros, refuerzo de la función directiva, etc.

6. Incorporar les mesures de qualitat i
d’excel·lència referents als països del nostre
entorn amb la finalitat de superar els nivells
de coneixements i competències exigibles en
els sistemes educatius en el marc europeu:
avaluació transparent i rendició de comptes,
autonomia dels centres, reforç de la funció
directiva, etc.

7- Respetar los cuerpos nacionales del
profesorado. En este marco, aprobar un
sistema de selección, formación y carrera
profesional para los docentes que permita
situarle en el epicentro de la mejora de la
calidad del sistema educativo.

7. Respectar els cossos nacionals del
professorat. En aquest marc, aprovar un
sistema de selecció, formació i carrera
professional per als docents que permeta
situar-lo en l'epicentre de la millora de la
qualitat del sistema educatiu.

8- Implantar aquellas
medidas
que
incrementen la cohesión y vertebración del
sistema educativo y garanticen la igualdad
de oportunidades:

8. Implantar aquelles mesures
que
incrementen la cohesió i vertebració del
sistema educatiu i garantisquen la igualtat
d'oportunitats:

• Creación de un Fondo de Cohesión
Territorial que permita una financiación
adecuada
de
las
comunidades
autónomas y permia actuaciones
preferentes
en
aquellas
zonas
geográficas o centros educativos que
precisen
medidas
de
calidad
específicas.

• Creació d'un fons de cohesió territorial que
permeta un finançament adequat de les
comunitats autònomes i premia actuacions
preferents en aquelles zones geogràfiques o
centres educatius que requerisquen mesures
de qualitat específiques.

• Refuerzo de la Alta Inspección
educativa para asegurar que el derecho
a la educación sea ejercido en igualdad
de oportunidades en toda España y que
las enseñanzas se imparten con
observancia de lo dispuesto por la
Constitución Española.

• Reforç de l'alta inspecció educativa per a
assegurar que el dret a l'educació siga
exercit en igualtat d'oportunitats en tot
Espanya
i
que
els
ensenyaments
s'imparteixen amb observança del que
disposa la Constitució Espanyola.
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3- Adoptar las medidas oportunas para que
la enseñanza de la lengua castellana y las
lenguas cooficiales no sea fuente de
discriminación en el ejercicio del derecho a la
educación.
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religiosa i moral que estiga d'acord amb les
seues pròpies conviccions.

ACTA PLE

formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones.

• Implantar un pla d'avaluació general del
sistema educatiu, de periodicitat triennal, que
permeta a l'Estat disposar d'un diagnòstic
precís del sistema i adoptar les decisions
adequades per a la millora contínua
d'aquest.

• Diseñar un currículo común en toda
España que represente el 65% de las
enseñanzas comunes en sus propios
términos en aquellas CCAA sin lengua
cooficial y el 55% en aquellas que
tengan lengua cooficial.

• Dissenyar un currículum comú en tot
Espanya que represente el 65 % dels
ensenyaments comuns en els seus propis
termes en aquelles comunitats autònomes
sense llengua cooficial i el 55 % en aquelles
que tinguen llengua cooficial.

9- Avanzar hacia la modernización y
transformación del sistema educativo. En
este sentido:

9. Avançar cap a la modernització i
transformació del sistema educatiu. En
aquest sentit:

• Desarrollar un Plan integral para la
modernización y transformación digital
del sistema educativo avanzando hacia
el pleno dominio por parte de todos los
alumnos de las competencias digitales.

• Desenvolupar un pla integral per a la
modernització i transformació digital del
sistema educatiu en avançar cap al ple
domini de tots els alumnes de les
competències digitals.

• Incorporar la obligatoriedad en el
sistema
educativo
español
del
aprendizaje de una segunda lengua
extranjera.

• Incorporar l'obligatorietat en el sistema
educatiu espanyol de l'aprenentatge d'una
segona llengua estrangera.

• Reforzar y modernizar la formación
profesional dual adecuándola a las
exigencias
de
nuestro
modelo
productivo.

• Reforçar i modernitzar la formació
professional dual i adequar-la a les
exigències del nostre model productiu.

• Incorporar a la legislación básica de un
Plan de emergencia educativa para
situaciones
de
catástrofes,
crisis
sanitarias o contaminaciones graves.

• Incorporar, a la legislació bàsica, un pla
d'emergència educativa per a situacions de
catàstrofes,
crisis
sanitàries
o
contaminacions greus.

10- Apoyar el recurso de inconstitucionalidad
anunciado por el Partido Popular contra la
LOMLOE para garantizar que no se vulneran
derechos recogidos en nuestra Carta Magna
como la libertad de elección o el derecho a
recibir educación en castellano, lengua oficial
de España según marca el Art 3 de la
Constitución.

10.
Donar
suport
al
recurs
d'inconstitucionalitat anunciat pel Partit
Popular contra la LOMLOE per a garantir que
no es vulneren drets recollits en la nostra
Carta Magna com la llibertat d'elecció o el
dret a rebre educació en castellà, llengua
oficial d'Espanya com marca l’article 3 de la
Constitució.

11- Dar traslado de este acuerdo al
Presidente del Gobierno y a la Ministra de
Educación y Formación Profesional, así
como a los portavoces de los grupos
políticos con representación en el Congreso
de los Diputados.

11. Donar trasllat d'aquest acord al president
del Govern, a la ministra d'Educació i
Formació Professional i als portaveus dels
grups polítics amb representació en el
Congrés dels Diputats.
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• Implantar un Plan de Evaluación
General del Sistema Educativo, de
periodicidad trienal que permita al
estado disponer de un diagnóstico
certero del sistema y adoptar las
decisiones adecuadas para la mejora
continua del mismo.
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• Implantar una prova general de batxillerat,
única en tot Espanya, que supose el títol
amb la finalitat de garantir uns nivells bàsics
de qualitat en tot el sistema i assegurar la
igualtat d'oportunitats en l'accés a la
universitat.

ACTA PLE

• Implantar una prueba general de
Bachillerato, única en toda España
conducente a título con el fin de
garantizar unos niveles básicos de
calidad en todo el sistema y asegurar la
igualdad de oportunidades en el acceso
a la universidad.

9. PROPUESTA ESTIMACIÓN DE LA
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL PARTIDO POPULAR PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA ROTONDA EN
EL CRUCE DEL CAMINO LA MARTACORDEL DE LLÍRIA.

9. PROPOSTA D’ESTIMACIÓ DE LA
MOCIÓ
PRESENTADA
PEL
GRUP
MUNICIPAL PARTIT POPULAR PER A LA
CONSTRUCCIÓ D'UNA ROTONDA EN
L'ENCREUAMENT DEL CAMÍ DE LA
MARTA I CORDILL DE LLÍRIA

La Sra. alcaldesa cede la palabra a D.
Manuel Moreno Comes, portavoz del grupo
municipal Partido Popular que procede a dar
lectura a la moción presentada por su partido
para la construcción de una rotonda en el
cruce del camino La Marta-Cordel de Llíria.

L’alcaldessa cedeix la paraula a Manuel
Moreno Comes, portaveu del grup municipal
Partit Popular que procedeix a donar lectura
a la moció presentada pel seu partit per a la
construcció d'una rotonda en l'encreuament
del camí de la Marta i cordill de Llíria.

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

La carretera del “Camí la Marta” es una de
las más transitadas por nuestros vecinos,
sobre todo agricultores, para acceder al
término municipal de Museros en su vertiente
noroeste. Es una carretera que alberga
durante todo el día un tráfico intenso, en
especial en las horas punta de entrada y
salida de los trabajadores, con lo que el
tráfico en esas franjas horarias es muy
intenso.
En ella existe un punto con mayor peligro, el
cruce con el cordel de Liria, carretera que
une a un buen numero de poblaciones de la
comarca por el norte de sus términos, lo que
conlleva que el tráfico cruzado en este punto
se convierta en un punto peligroso de tráfico,
intensificado por la poca visibilidad.
Aunque a lo largo del tiempo se han
realizado algunas actuaciones para mitigar la

MOCIÓ
Que presenta Manuel Moreno Comes,
portaveu del grup Partit Popular a
l'Ajuntament de Museros, en nom i
representació d'aquest, mitjançant aquest
escrit, i en ús de les atribucions que li
confereix i a l'empara del que s'estableix en
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local; en la Llei 812010, de
la Generalitat, de règim local de la Comunitat
Valenciana, i en el Reial decret 2568/1986,
de 29 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La carretera del camí de la Marta és una de
les més transitades pels nostres veïns,
sobretot agricultors, per a accedir al terme
municipal de Museros en el seu vessant
nord-oest. És una carretera que alberga
durant tot el dia un trànsit intens,
especialment en les hores punta d'entrada i
eixida dels treballadors, per la qual cosa el
trànsit en aqueixes franges horàries és molt
intens.
Hi existeix un punt amb major perill,
l'encreuament amb el cordill de Llíria,
carretera que uneix un bon nombre de
poblacions de la comarca pel nord dels seus
termes, la qual cosa comporta que el trànsit
creuat en aquest punt es convertisca en un
punt perillós de trànsit, intensificat per la
poca visibilitat.
Encara que al llarg del temps s'han realitzat
algunes actuacions per a mitigar la

ACTA PLE

MOCIÓN
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Sobre la base de tot això, el Ple de la
corporació desestima la moció presentada
amb 7 vots en contra de l'Equip de Govern, 2
vots en contra de Compromís, 3 vots a favor
del Grup Popular i 1 vot a favor de
Ciudadanos.
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En base a todo ello, el Pleno de la
Corporación
desestima
la
moción
presentada, con 7 votos en contra del equipo
de gobierno, 2 votos en contra de
Compromís, 3 votos a favor del Grupo
Popular y 1 voto a favor de Ciudadanos.

Des del grup Partit Popular, conscients
d'aquest perill, veiem urgent una actuació per
a millorar aquest punt, en el qual quedaria
reduïda la seua perillositat amb la
construcció d'una rotonda, una cosa que ja
en el nostre programa electoral reflectíem.

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

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

1.- Iniciar los trámites para la construcción de
una rotonda en el cruce de la carretera de la
Marta con el Cordel de Liria, con cargo al
presupuesto del año 2021.

1. Iniciar els tràmits per a la construcció
d'una rotonda en l'encreuament de la
carretera de la Marta amb el cordill de Llíria,
amb càrrec al pressupost de l'any 2021.

2.- Trasladar el acuerdo a la Diputació
Provincial de Valencia y Consellería de
Política Territorial, Obres Públiques i
Mobilitat.

2. Traslladar l'acord a la Diputació Provincial
de València i a la Conselleria de Política
Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Toma la palabra D. Vicente Pérez, que hace
constar que se cambia al órgano que va
dirigido por Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica.

Pren la paraula Vicente Pérez, que fa constar
que es canvia a l'òrgan que va dirigit per
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica.

Por todo ello, el pleno del ayuntamiento
acuerda por unanimidad, la moción
presentada.

Per tot això, el ple de l'Ajuntament acorda
per unanimitat, la moció presentada.

10. PROPUESTA ESTIMACIÓN DE LA
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL PARTIDO POPULAR PARA EL
REPARTO DE MASCARILLAS DESDE EL
AYUNTAMIENTO
PARA
TODA
LA
POBLACIÓN
Y
CAMPAÑA
DE
CONCIENCIACIÓN
EN
BOLETINES
IMPRESOS.

10. PROPOSTA D’ESTIMACIÓ DE LA
MOCIÓ
PRESENTADA
PEL
GRUP
MUNICIPAL PARTIT POPULAR PER AL
REPARTIMENT DE MASCARETES DES DE
L'AJUNTAMENT
PER
A
TOTA
LA
POBLACIÓ
I
CAMPANYA
DE
CONSCIENCIACIÓ
EN
BUTLLETINS
IMPRESOS

La Sra. alcaldesa cede la palabra a D.
Manuel Moreno Comes, portavoz del grupo
municipal Partido Popular que procede a dar
lectura a la moción presentada por su partido
para el reparto de mascarillas desde el
ayuntamiento para toda la población y
campaña de concienciación en boletines
impresos.

L’alcaldessa cedeix la paraula a Manuel
Moreno Comes, portaveu del grup municipal
Partit Popular, que procedeix a donar lectura
a la moció presentada pel seu partit per al
repartiment
de
mascaretes
des
de
l'Ajuntament per a tota la població i
campanya de conscienciació en butlletins
impresos.

ACUERDO

MOCIÓN

Que presenta Manuel Moreno Comes,
Portavoz del Grupo Partido Popular en el
Ayuntamiento de Museros en nombre y
representación del mismo, mediante el
presente escrito, y en uso de las atribuciones
que le confiere y al amparo de lo establecido
por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora

MOCIÓ
Que presenta Manuel Moreno Comes,
portaveu del grup Partit Popular a
l'Ajuntament de Museros, en nom i
representació d'aquest, mitjançant aquest
escrit, i en ús de les atribucions que li
confereix i a l'empara del que s'estableix en
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
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Desde el Grupo Partido Popular, conscientes
de este peligro, vemos urgente una
actuación para mejorar este punto, el cual
quedaría reducida su peligrosidad con la
construcción de una rotonda, algo que ya en
nuestro programa electoral reflejábamos.
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perillositat, l'augment cada vegada més del
trànsit en aquesta zona, continua fent-lo un
punt perillós.

ACTA PLE

peligrosidad, el aumento cada vez más, del
tráfico en esta zona, sigue haciéndolo un
punto peligroso.

Museros es uno de los municipios de la
comarca del Horta Nord con mayor
incidencia de COVID19 entre sus vecinos,
siendo más menos de 500 por cada 100.000
habitantes. Esto se traduce en un problema
de salud local importante.

Museros és un dels municipis de la comarca
de l’Horta Nord amb major incidència de
COVID19 entre els seus veïns, sent més
menys de 500 per cada 100.000 habitants.
Això es tradueix en un problema de salut
local important.

Hasta el momento, según los expertos
sanitarios, la única forma de intentar
controlar la Crisis Sanitaria es la distancia de
seguridad, la higiene, el uso de mascarillas y
test para localizar a los positivos en
COVID19.

Fins al moment, segons els experts sanitaris,
l'única manera d'intentar controlar la crisi
sanitària és la distància de seguretat, la
higiene, l'ús de mascaretes i test per a
localitzar als positius en COVID-19.

La población de Museros está teniendo un
comportamiento ejemplar en general, pero
esto no está siendo suficiente y son las
administraciones las que tienen que
aumentar esfuerzos para disminuir la
incidencia del COVID19 y evitar la
propagación en nuestro pueblo.

La població de Museros té un comportament
exemplar en general, però això no és
suficient i són les administracions les que
han d'augmentar esforços per a disminuir la
incidència del COVID-19 i evitar la
propagació al nostre poble.

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

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

1.- Un reparto de mascarillas de forma
gratuita para toda la población, acompañado
de una campaña de concienciación en
formato impreso para seguir concienciando a
la población de las rutinas a seguir para
luchar contra el Covid19.

1. Un repartiment de mascaretes de manera
gratuïta per a tota la població, acompanyat
d'una campanya de conscienciació en format
imprés per a continuar conscienciant la
població de les rutines a seguir per a lluitar
contra la COVID-19.

2.- La compra de test rápidos por parte del
Ayuntamiento para reforzar la localización de
casos positivos.

2. La compra de test ràpids per l'Ajuntament
per a reforçar la localització de casos
positius.

En base a todo ello, el Pleno de la
Corporación,
desestima
la
moción
presentada, con 7 votos en contra del equipo
de gobierno, 2 votos en contra de
Compromís, 3 votos a favor del Grupo
Popular y 1 voto a favor de Ciudadanos.

Sobre la base de tot això, el Ple de la
corporació desestima la moció presentada
amb 7 vots en contra de l'Equip de Govern, 2
vots en contra de Compromís, 3 vots a favor
del Grup Popular i 1 vot a favor de
Ciudadanos.

11. PROPUESTA ESTIMACIÓN DE LA
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL PARTIDO POPULAR PARA LA
REBAJA
DE
LAS
ATRIBUCIONES
SALARIALES DE LOS ALTOS CARGOS
DEL AYUNTAMIENTO DE MUSEROS Y
ÓRGANOS COLEGIADOS.

11. PROPOSTA D’ESTIMACIÓ DE LA
MOCIÓ
PRESENTADA
PEL
GRUP
MUNICIPAL PARTIT POPULAR PER A LA
REBAIXA
DE
LES
ATRIBUCIONS
SALARIALS DELS ALTS CÀRRECS DE
L'AJUNTAMENT DE MUSEROS I ÒRGANS
COL·LEGIATS

ACUERDO

ACORD
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

bases del règim local; en la Llei 812010, de
la Generalitat, de règim local de la Comunitat
Valenciana, i en el Reial decret 2568/1986,
de 29 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.

ACTA PLE

de las Bases del Régimen Local, y de la Ley
8/2010, de la Generalitat, de Régimen Local
de la Comunitat Valenciana, y el Real
Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Parece razonable que, en este momento
priorizar el gasto público constituye un
requerimiento básico para afrontar la crisis
económica y social derivada de la
extraordinaria situación que vivimos. Muchas
de las partidas presupuestarías del 2020 no
han sido utilizadas para su fin, y con buen
criterio, y por acuerdo de la corporación han
sido destinadas a paliar los efectos de la
crisis económica. Pero ello no es suficiente, y
los gobernantes también debemos poner
nuestro grano de arena, y dar ejemplo
adaptando sus derechos económicos a la
situación general del país, en un gesto de
solidaridad.
Es por ello por lo que proponemos al pleno
de esta corporación municipal, el siguiente
acuerdo.
ACUERDO

Que presenta Manuel Moreno Comes,
portaveu del grup Partit Popular a
l'Ajuntament de Museros, en nom i
representació d'aquest, mitjançant aquest
escrit, i en ús de les atribucions que li
confereix i a l'empara del que s'estableix en
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local; en la Llei 8/2010, de la
Generalitat, de règim local de la Comunitat
Valenciana, i en el Reial decret 2568/1986,
de 29 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Sembla raonable que, en aquest moment,
prioritzar la despesa pública constitueix un
requeriment bàsic per fer front a la crisi
econòmica
i
social
derivada
de
l'extraordinària situació que vivim. Moltes de
les partides pressupostaries del 2020 no han
sigut utilitzades per a la seua finalitat, i amb
bon criteri, i per acord de la corporació, han
sigut destinades a pal·liar els efectes de la
crisi econòmica. Però això no és suficient, i
els governants també hem de posar el nostre
gra d'arena i donar exemple en adaptar els
seus drets econòmics a la situació general
del país, en un gest de solidaritat.

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

1.- La reducción de las retribuciones a altos
cargos en un 5%, para el próximo año y
sucesivos.

1. La reducció de les retribucions a alts
càrrecs en un 5 %, per a l'any vinent i
successius.

2.- Reducir en un 5% las dietas por
asistencia a órganos colegiados.

2. Reduir en un 5 % les dietes per
assistència a òrgans col·legiats.

3.- Destinar el ahorro a políticas sociales
para familias golpeadas por la crisis
sanitaria.

3. Destinar l'estalvi a polítiques socials per a
famílies colpejades per la crisi sanitària.

En base a todo ello, el Pleno de la
Corporación,
desestima
la
moción

Sobre la base de tot això, el Ple de la
corporació, desestima la moció presentada,
amb 7 vots en contra de l'Equip de Govern, 2
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Que presenta Manuel Moreno Comes,
Portavoz del Grupo Partido Popular en el
Ayuntamiento de Museros en nombre y
representación del mismo, mediante el
presente escrito, y en uso de las atribuciones
que le confiere y al amparo de lo establecido
por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de la Ley
8/2010, de la Generalitat, de Régimen Local
de la Comunitat Valenciana, y el Real
Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

MOCIÓ

Cód. Validación: 4GPA4CF2ET69SJEM6S7SLFTYL | Verificación: https://museros.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 42

MOCIÓN

L’alcaldessa cedeix la paraula a Manuel
Moreno Comes, portaveu del grup municipal
Partit Popular, que procedeix a donar lectura
a la moció presentada pel seu partit per a la
rebaixa de les atribucions salarials dels alts
càrrecs de l'Ajuntament de Museros i òrgans
col·legiats.

ACTA PLE

La Sra. alcaldesa cede la palabra a D.
Manuel Moreno Comes, portavoz del grupo
municipal Partido Popular que procede a dar
lectura a la moción presentada por su partido
para la rebaja de las atribuciones salariales
de los altos cargos del Ayuntamiento de
Museros y órganos colegiados.

12. DESPATX EXTRAORDINARI

No habiendo asuntos que tratar, se pasa al
siguiente punto.

En no haver assumptes a tractar, es passa al
punt següent.

13. DACIÓN DE CUENTAS.

13. DACIÓ DE COMPTES

- Toma la palabra D. Agustín Muedra,
concejal de educación, y da cuenta de las
subvenciones. Informa que la Conselleria de
Educación Cultura y Deporte ha resuelto las
subvenciones destinadas a Municipios de la
C. Valenciana para la realización de
actividades de soporte educativo y otras
actividades extraescolares culturales y
deportivas dirigidas a la población escolar
entre los 3 y 18 años para compensar los
efectos negativos del confinamiento a
consecuencia de la emergencia sanitaria
ocasionada por la COVID-19. En su
resolución definitiva, el Ayuntamiento de
Museros recibirá para estas actividades un
total de 14.843,33€. Con esta cantidad se
podrá financiar parcialmente las actividades
del programa municipal “Seguim amb tu”
propuesto desde las áreas de infancia,
educación y deportes.

Pren la paraula Agustín Muedra, regidor
d'Educació, i dona compte de les
subvencions. Informa que la Conselleria
d'Educació Cultura i Esport ha resolt les
subvencions destinades a municipis de la
Comunitat Valenciana per a la realització
d'activitats de suport educatiu i d’altres
activitats extraescolars culturals i esportives
dirigides a la població escolar entre els 3 i 18
anys per a compensar els efectes negatius
del confinament a conseqüència de
l'emergència sanitària ocasionada per la
COVID-19. En la seua resolució definitiva,
l'Ajuntament de Museros rebrà un total de
14.843,33 € per a aquestes activitats. Amb
aquesta quantitat, es finançarà parcialment
les activitats del programa municipal Seguim
amb tu proposat des de les àrees d'Infància,
Educació i Esports.

Este programa, está en marcha con las
siguientes
actividades;
3
actividades
deportivas:

Aquest programa està en marxa amb les
activitats següents activitats, tres activitats
esportives:

-

Educación
física
de
base,
participando 15 niños y niñas de 3 y
4 años.
Preesport, actividad para de niños y
niñas de 5 y 6 años, asistiendo 15
participantes.
La “Escola de pilota valenciana” para
de niños y niñas de 6 y 12 años,
asistiendo 12 participantes.

Educació física de base, per a xiquets i
xiquetes de 3 i 4 anys, amb 15 participants.
Preesport, activitat per a xiquets i xiquetes de
5 i 6 anys, amb 15 participants.
L’escola de pilota valenciana per a de xiquets
i xiquetes de 6 i 12 anys, amb 12
participants.

Y por ultimo una actividad de refuerzo
educativo, que atiende a niños y niñas
alumnos de los centros educativos de
Museros desde 5º de Primaria hasta 4 de la
E.S.O.

I per últim, una activitat de reforç educatiu,
que atén xiquets i xiquetes alumnes dels
centres educatius de Museros des de 5é de
primària fins a 4t de l’ESO.

En definitiva, son actividades que tienen a
120 niños y niñas de Museros y como esta
subvención no será suficiente y desde el
punto de vista que se han ofertado como
actividades gratuitas para las familias, de ahí
la publicación de estas actividades se

En definitiva, són activitats que tenen a 120
xiquets i xiquetes de Museros i com aquesta
subvenció no serà suficient i des del punt de
vista que s'han oferit com a activitats
gratuïtes per a les famílies, per aquest motiu
que en la publicació d'aquestes activitats es
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12. DESPACHO EXTRAORDINARIO.
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vots a favor de Compromís, 3 vots a favor del
grup Popular i 1 vot a favor de Ciudadanos.

ACTA PLE

presentada, con 7 votos en contra del equipo
de gobierno, 2 votos a favor de Compromis,
3 votos a favor del Grupo Popular y 1 voto a
favor de Ciudadanos.

Pren la paraula Vicente Pérez Costa que
informa sobre dos temes, el primer
l'acumulació que porten en ajudes de Serveis
Socials, fins a l'última comissió del mes
passat. D'ajudes acumulades que porten en
els conceptes d'emergència social, pobresa
energètica i ajudes generals portem 154.000
€. A més, ací caldria afegir-li els menús que
es van servir fins al dia 14 d'agost, per
26.000 €, aproximadament.
Queda pendent la comissió del mes de
desembre, que en funció dels informes dels
tècnics, la mitjana és entre uns 20.000 € o
25.000 €, tant en ajudes d'emergència social
com en ajudes en persones afectades per la
COVID-19.
Per tant, enguany l'Àrea de Serveis Socials
ha destinat més de 200.000 € en ajudes a les
persones.

Al hilo, del otro tema que quería comentar,
en el momento de la exposición y el debate
de la moción de las mascarillas, es que este
Equipo de Gobierno ha externalizado un
servicio, que es un sistema de alerta
temprana, a través de la empresa que
gestiona la red de desagües. Se están
haciendo unas analíticas semanales para dar
un muestreo de la presencia del SARS-COV2 en las aguas residuales. Se empezaron a
hacer las muestras y hay tres por el
momento. Las tres primeras son del 24 de
noviembre, el día 26 y el día 1 de diciembre.
Por ahora los resultados de presencia, aún
no se pueden analizar porque según los
informes de los microbiólogos se necesitan al
menos 6 o 7 muestras. Para informar que se
está abriendo un hilo de colaboración entre
Global Omnium o Aguas de Valencia y el
Centro de Salud, para poder estar
informando con estos resultados de las
aguas residuales, sectorizar y hacer un
mapeo de este COVID presente que también
se puede detectar a través de las aguas
residuales. Ha dicho irónicamente, el tema
de la externalización, pues se ha hecho por
un contrato menor que ha costado 14.500€ y
son 60 muestras como a máximo. Si
desapareciera el COVID-19 pasado mañana,
no se harían las muestras.

D’altra banda, l'altre tema que volia
comentar, en el moment de l'exposició i el
debat de la moció de les mascaretes, és que
aquest equip de govern ha externalitzat un
servei, que és un sistema d'alerta
primerenca, amb l'empresa que gestiona la
xarxa de desguassos. Es fan unes
analítiques setmanals per a donar un
mostreig de la presència del sars-cov-2 en
les aigües residuals.
Van començar a fer-se les mostres i n’hi ha
tres de moment. Les tres primeres són del
24 de novembre, del dia 26 de novembre i de
l’1 de desembre. Per ara, els resultats de
presència, encara no es poden analitzar
perquè
segons
els
informes
dels
microbiòlegs són necessàries 6 o 7 mostres,
com a mínim.
Per a informar, que s'està obrint un fil de
col·laboració entre Global Ómnium o Aigües
de València i el Centre de Salut, per a
informar amb aquests resultats de les aigües
residuals, sectoritzar i fer un mapatge
d'aquest sars-cov-2 present que també es
pot detectar en les aigües residuals.
He
dit
irònicament,
el
tema
de
l'externalització, perquè s'ha fet per un
contracte menor que ha costat 14.500 € i són
60 mostres com a màxim. Si desapareguera
el sars-cov-2 despús-demà, no es farien les
mostres.

- Toma la palabra Dña. Beatriz
Botello, concejala de agricultura
ambiente y comenta que en la
Gobierno
Local
que
se

Pren la paraula Beatriz Sanchez Botello, i
comenta que en la Junta de Govern Local
que es realitzarà pròximament en l'ordre del
dia apareix el Pla local reduït de prevenció

Sanchez
y medio
Junta de
celebrará
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- Toma la palabra D. Vicente Pérez Costa,
concejal de urbanismo e infraestructuras,
bienestar social, infancia i TIC, para informar
sobre dos temas, el primero el acumulado
que llevan en ayudas de servicios sociales,
hasta la última Comisión del mes pasado. De
ayudas acumuladas que llevan en los
conceptos de emergencia social, pobreza
energética y ayudas generales llevamos
154.000,00 €. Además ahí habría que
añadirle los menús que se sirvieron hasta el
día 14 de agosto, que están alrededor de
26.000€. Quedando pendiente la Comisión
del mes de diciembre, que en función de los
informes de los técnicos la media está
saliendo entre unos 20.000€ o 25.000€, tanto
en ayudas de emergencia social como en
ayudas en personas afectadas por la COVID19. Por lo tanto este año en el área de
servicios sociales a destinado más de
200.000€ en ayudas a las personas.
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deia subvencionada per l'Ajuntament de
Museros amb la col·laboració de la
Conselleria d'Educació Cultura i Esport.

ACTA PLE

llamaba subvencionada por el Ayuntamiento
de Museros con la colaboración de la
Conselleria de Educación Cultura y Deporte.

Pren la paraula Cristina Civera Balaguer per
a informar de les ajudes rebudes pel SARC
per als espectacles de la Regidoria de
Cultura, per un import de 15.670,50 €.
L'adhesió a la Diputació per a la renovació
d'equips informàtics per un import de
5.192,66 €, a partir de gener es rebran els
equips informàtics, són 6 portàtils, 8
Webcam, 6 lectors de targetes i 3 escàners.

De la Xarxa de Municipis Protegits contra la
Violència de Génere de la que Museros es
miembro, se han recibido 7.000 € de
subvención, del ECOVID que es una nueva
subvención que ha salido este año por la
situación, se han recibido 35.734,89 €.

De la Xarxa de Municipis Protegits contra la
Violència de Gènere de la qual Museros és
membre, s'han rebut 7.000 € de subvenció,
de l’ECOVID que és una nova subvenció que
ha eixit enguany per la situació, s'han rebut
35.734,89 €.

Esta semana se ha incorporado un auxiliar
administrativo, dos personas del servicio de
limpieza y un peón para la brigada municipal
y también se ha concedido para el EMPUJU
una subvención 30.142,05 €, cuando salga la
resolución que se espera que sea este mes

Aquesta setmana s'ha incorporat un auxiliar
administratiu, dues persones del servei de
neteja i un peó per a la brigada municipal i
també s'ha concedit per a l’EMPUJU una
subvenció 30.142,05 €, quan isca la
resolució que s'espera que siga aquest mes

También felicita públicamente a:

També felicita públicament:
Gabriela Berezo Mendes, veïna de Museros,
i els seus pares, per proclamar-se campiona,
en quedar primera, el mes d'octubre passat,
en el Campionat Provincial i Autonòmic 2020
en la categoria de benjamina de gimnàstica
rítmica. I el passat 3 de desembre, va
participar en el Campionat d'Espanya de
Gimnàstica Rítmica en el qual es va
proclamar campiona d'Espanya en la
modalitat de pilota i subcampiona en la
modalitat de mans lliures.

-

Gabriela Berezo Mendes, vecina de
Museros, y a sus padres, por
proclamarse
campeona,
quedando
primera, el pasado mes de octubre en el
Campeonato provincial y autonómico
2020 en la categoría de benjamina de
gimnasia rítmica. Así como el pasado 3
de diciembre participó en el campeonato
de España de gimnasia rítmica donde
se proclamó campeona de España en la
modalidad de pelota y subcampeona en
la modalidad de manos libres.

-

Paula Campos Marco, vecina de
Museros, y a sus padres, por
proclamarse subcampeona junior en el
Campeonato autonómico de Triatlón de
la Comunidad Valenciana.

Paula Campos Marco, veïna de Museros, i
els
seus
pares,
per
proclamar-se
subcampiona júnior en el Campionat
Autonòmic de Triatló de la Comunitat
Valenciana.
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- Toma la palabra Dña. Cristina Civera
Balaguer, alcaldesa del ayuntamiento, para
informar de las ayudas recibidas para el
SARC para los espectáculos de la concejalía
de cultura, por importe de 15.670, 50 €. La
adhesión a la Diputación para la renovación
de equipos informáticos por importe de
5.192,66€, a partir de enero se recibirán los
equipos informáticos, son 6 portátiles, 8
webcam, 6 lectores de tarjetas y 3 escaners.
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contra incendis forestals, va haver-hi una
reunió a la Casa de Cultura i es va presentar
el pla, i per recomanació de l'equip redactor,
es passarà per Junta de Govern per tal de
remetre’l a la Conselleria d'Agricultura i Medi
Ambient, perquè emeten un informe,
esperem que favorable, sobre aquest tema
perquè després es convoque una comissió i
s’informe els grups de l'oposició i aprovar-lo
per ple.

ACTA PLE

próximamente en el orden del día va el Plan
Local Reducido de Prevención Contra
Incendios Forestales, hubo una reunión en la
Casa de Cultura y se presentó el plan y por
recomendación del equipo redactor, se
pasará por la Junta de Gobierno para
poderlo remitir a la Conselleria de Agricultura
y Medio Ambiente, para que emitan un
informe, esperemos que favorable al
respecto para que después se pueda
convocar una comisión e informar a los
grupos de la oposición y poderlo aprobar en
el pleno.

S'informa de la relació de decrets des de
l'última sessió plenària ordinària de l’1
d'octubre de 2020, del número 507 al 661 de
2020.

El equipo de gobierno se da por enterados y
conformes.

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

El grupo Partido Popular se da por enterados
y no conformes.
El grupo Compromís, se dan por enterados y
no conformes.
El grupo Ciudadanos, se dan por enterados y
no conformes.

El grup Partit Popular es dona per
assabentats i no conformes.
El grup Compromís, es dona per assabentats
i no conformes.
El grup Ciudadanos, es dona per
assabentats i no conformes.

15. RUEGOS Y PREGUNTAS

15. PRECS I PREGUNTES

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

L’alcaldessa obri el torn de precs i preguntes.

-Toma la palabra D. Manuel Moreno Comes,
del Partido Popular, comienza preguntando
si se harán actos de navidad y cabalgata de
reyes.

Pren la paraula Manuel Moreno Comes, del
Partit Popular, qui comença preguntant si es
faran actes de Nadal i la cavalcada de reis.

Dña. Cristina Civera responde que para el
dia 26 y 27 se hará el espectáculo de
navidad como todos los años, con todas
restricciones y medidas sanitarias y el aforo
limitado. Se ha acordado con los Reyes
Magos hacer una cabalgata sin presencia de
público, los Reyes Magos han enviado una
carta a los Reyes Magos que se hará llegar a
los centros educativos del municipio para
que los padres sepan las indicaciones que
no hacen llegar los Reyes Magos. Los Reyes
y los pajes irán en una sola carroza,
acompañados por los coches de la policía
local, y este año sólo se puede saludar a los
reyes desde los balcones y ventanas de las
casas. Se está estudiando el recorrido para
que pase todas las calles posibles para evitar
las aglomeraciones de gente en las calles,
cuando se sepa el recorrido se informará, se
retransmitirá todo el recorrido en directo.

Cristina Civera respon que per al dia 26 i 27
es farà l'espectacle de Nadal com tots els
anys, amb totes restriccions i mesures
sanitàries i l'aforament limitat. S'ha acordat
amb els reis mags fer una cavalcada sense
presència de públic, els reis mags han enviat
una carta als xiquets i a les xiquetes i que es
farà arribar als centres educatius del municipi
perquè els pares sàpien les indicacions que
ens fan arribar els reis mags. Els reis i els
patges aniran en una sola carrossa,
acompanyats pels cotxes de la Policia Local,
i enguany, només es pot saludar els reis des
dels balcons i des de les finestres de les
cases. S'estudia el recorregut perquè passe
per tots els carrers possibles i evitar les
aglomeracions de gent als carrers, quan se
sàpia el recorregut s'informarà i es
retransmetrà tot el recorregut en directe.

D. Manuel Moreno comenta que les llegan
quejas de los túneles, para que se pinten y
se acondicionen un poco.

Manuel Moreno comenta que els arriben
queixes dels túnels, perquè es pinten i es
condicionen un poc.

Dña. Cristina Civera responde que se están
limpiando y desinfectando diariamente pero
que el tema de la pintura, se tendrá que
mirar.

Cristina Civera respon que es netegen i
desinfecten diàriament però que el tema de
la pintura s'haurà de mirar.

D. Manuel Moreno comenta que también les
han llegado quejas de la suciedad de la finca

Manuel Moreno comenta que també els han
arribat queixes de la brutícia de la finca
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Se da cuenta de la relación de decretos
desde el último Pleno ordinario del 01 de
octubre de 2020, desde el número 507 al
661 de 2020.
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14. DECRETS DE L'ALCALDIA. DEL 507
FINS Al 661 DE 2020

ACTA PLE

14. DECRETOS DE LA ALCALDÍA. DESDE
EL 507 HASTA EL 661 DE 2020.

Cristina Civera respon que aqueix tema va
passar per una comissió d'urbanisme i es va
requerir el propietari.

D. Vicente Pérez Costa puntualiza que ha
pasado por comisión de urbanismo y se ha
notificado a la propiedad pero hace caso
omiso y llegado el momento se tendrá que
hacer una intervención subsidiaria.

Vicente Pérez Costa puntualitza que ha
passat per Comissió d'Urbanisme i s'ha
notificat al propietari però fa cas omís i
arribat el moment s'haurà de fer una
intervenció subsidiària.

D. Manuel Moreno comenta que les han
llegado quejas de la calle que está contigua
al instituto, hay un árbol que molesta el paso
de los peatones.

Manuel Moreno comenta que els han arribat
queixes del carrer contigu a l'institut, perquè
hi ha un arbre que molesta el pas dels
vianants.

D. Agustin Muedra, concejal de educación,
responde que a él también le había llegado
esa queja y lo había hablado ya con el
encargado de la brigada.

Agustín Muedra respon que a ell també li
havia arribat aqueixa queixa i ho havia parlat
amb l'encarregat de la brigada.

D. Manuel Moreno comenta más quejas
vecinales, falta de luz en el parquing en la C/
Massamagrell.

Manuel Moreno comenta més queixes
veïnals, com la falta de llum al pàrquing del
carrer de Massamagrell.

D. Vicente Pérez Costa contesta que en esa
parcela, al ser una parcela particular no
existe una torre que ilumine todo el parquing,
pero el alumbrado público de los alrededores
está funcionando todo, pero dentro de la
parcela, la propiedad no autoriza la
instalación de una torre de alumbrado.

Vicente Pérez Costa contesta que en
aqueixa parcel·la, en ser una parcel·la
particular, no existeix una torre que il·lumine
tot el pàrquing, però l'enllumenat públic dels
voltants funciona tot, però dins de la
parcel·la, la propietat no autoritza la
instal·lació d'una torre d'enllumenat.

D. Manuel Moreno pregunta si del tema del
parquing de la Semana Taurina se sabe
algo.

Manuel Moreno pregunta si del tema del
pàrquing de la setmana taurina se sap
alguna cosa.

D. Vicente Pérez Costa contesta que hay
una valoración de hacer un asfaltado, ese
informe está hecho por el aparejador
municipal, por enfermedad está de baja, pero
de momento partida presupuestaria para
hacer esa obra no hay.

Vicente Pérez Costa contesta que hi ha una
valoració per fer un asfaltat, aqueix informe
l’ha fet l'aparellador municipal, però està de
baixa per malaltia, però de moment no hi ha
partida pressupostària per a fer aqueixa
obra.

D. Manuel Moreno pregunta si las zonas
habilitadas
de
aparcamiento
para
discapacitados de la Plaza Libertad y Plaza
Poeta Llorente se van a señalizar.

Manuel Moreno pregunta si les zones
habilitades d'aparcament per a discapacitats
de la plaça de la Llibertat i de la plaça del
Poeta Llorente se senyalitzaran.

Dña. Cristina Civera responde
intención es señalizarlas todas.

la

Cristina Civera respon que la intenció és
senyalitzar-les totes.

D. Manuel Moreno pregunta cuándo se van a
devolver los cursos de la Casa de Cultura
que no se van a realizar.

Manuel Moreno pregunta quan es tornaran
els cursos de la Casa de Cultura que no es
realitzaran.

Dña. Sonia Garcia Ruiz, concejala de cultura,
contesta que es una gestión que se está
haciendo
con
el
departamento
de
intervención y los plazos los marcan desde
intervención.

Sonia García contesta que és una gestió que
es fa amb el Departament d'Intervenció i els
terminis els marquen des d'intervenció.

que

Número: 2021-0004 Fecha: 09/02/2021

Dña. Cristina Civera responde que ese tema
pasó por una comisión de urbanismo y se
requirió al propietario.
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sense acabar que hi ha a l’avinguda del País
Valencià i que provoca molèsties al veïnat.
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sin terminar que hay en Avda. País Valencià
y provoca molestias a los vecinos

Sonia Garcia respon que la intenció era que
sí, i de fet així es va publicitar, però molts no
s'han fet perquè la gent no s'ha apuntat o
perquè no s'ha trobat professorat.

Interviene Dña. Maria Sanchez Martin y
comenta que el curso de tabal de niños, el
año pasado eran 4 niños y se hizo y este año
no.

Intervé María Sánchez Martin i comenta que
el curs de tabal de xiquets de l'any passat
eren quatre xiquets i es va fer i enguany no.

Dña. Sonia Garcia explica que desde
siempre se había hecho “tabal i dolçaina”
juntos pero este año se han separado los
cursos, y equiparlos a los otros cursos con
dos horas semanales y al ser 4 niños no
cumplían el mínimo para hacer el curso y se
decidió no hacerlo.

Sonia Garcia explica que des de sempre
s'havia fet tabal i dolçaina junts però
enguany s'han separat els cursos, i s’han
equipar als altres cursos amb dues hores
setmanals i en ser quatre xiquets no
complien el mínim per a fer el curs i es va
decidir no fer-lo.

D. Manuel Moreno pregunta si se ha pagado
el Cheque Bebé.

Manuel Moreno pregunta si s'ha pagat el xec
bebé.

Dña. Cristina Civera responde que no, está
pendiente que desde intervención se
fiscalice para que se pueda pagar, no se ha
pagado a nadie, pero cuando llegue el
momento se pagará.

Cristina Civera respon que no, que està
pendent que des d'intervenció es fiscalitze
perquè es puga pagar, no s'ha pagat a ningú,
però quan arribe el moment es pagarà.

D. Manuel Moreno lee “son las campañas de
velocidad previa multa la solución para el
problema de velocidad en Avda. Blasco
Ibáñez. Comenta si se va a solucionar el
tema de la velocidad en esa zona o se va a
seguir multando.

Manuel Moreno llig “són les campanyes de
velocitat prèvia multa la solució per al
problema de velocitat a l’avinguda de Blasco
Ibáñez”. Comenta si se solucionarà el tema
de la velocitat en aqueixa zona o es
continuarà multant.

Dña. Cristina Civera responde que hay
diferentes propuestas por parte de la jefatura
de policía, pero todo lleva un expediente,
una contratación, una fiscalización y este año
no se ha podido llevar a cabo. En el informe
de la última campaña de radar, en la zona de
Blasco Ibáñez a la altura del nº 40, en dos
horas pasaron aproximadamente unos 600
vehículos, de los cuales 143 cometieron
infracciones.
De momento hasta que no se puedan poner
en marcha las diferentes propuestas se
llevarán a cabo las campañas de radar,
porque es una zona escolar, conflictiva y de
mucho paso.

Cristina Civera respon que hi ha diferents
propostes de la prefectura de policia, però tot
porta un expedient, una contractació, una
fiscalització i, enguany, no s'ha pogut portar
a terme. En l'informe de l'última campanya
de radar, en la zona de Blasco Ibáñez, a
l'altura del número 40, en dues hores van
passar aproximadament uns 600 vehicles,
dels quals 143 van cometre infraccions.

D. Vicente Pérez comenta que la
problemática de la intensidad de tráfico de
Blasco Ibáñez se solucione cuando esté el
desdoblamiento de la CV-32 que está
incluida en los presupuestos del Consell del

Vicente Pérez comenta que la problemàtica
de la intensitat de trànsit de l’avinguda de
Blasco Ibáñez se solucionarà quan estiga el
desdoblament de la CV-32 que està inclosa
en els pressupostos del Consell de l'any

De moment, i fins que no es puguen posar
en marxa les diferents propostes, es portaran
a terme les campanyes de radar, perquè és
una zona escolar, conflictiva i de molt de pas.
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Dña. Sonia Garcia responde que la intención
era que sí, y de hecho así se publicitó, pero
muchos no se han hecho porque la gente no
se ha apuntado o porque no se ha
encontrado profesores.
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Manuel Moreno comenta que en l'anterior ple
ja va preguntar si es farien tots els cursos de
la Casa de Cultura i la regidora de Cultura li
va contestar que sí, i ara molts no s'han fet.
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D. Manuel Moreno comenta que en el
anterior pleno ya preguntó si se harían todos
los cursos de la Casa de Cultura y la
concejala de cultura le contestó que sí, y
ahora muchos no se han hecho.

Manuel Moreno comenta que hi ha una
resolució d'alcaldia de 4 de novembre en la
qual es delega l'alcaldia en Vicente Pérez,
per un judici d'un acomiadament, pregunta si
es pot explicar un poc aquesta delegació.

Dña. Cristina Civera responde que el día 5
de noviembre se tuvo el primer juicio del
exasesor de urbanismo que tiene contra el
ayuntamiento, el abogado que defiende al
ayuntamiento consideró que quien tenía que
ir a declara era D. Vicente Pérez y por eso se
delegó la alcaldía ese día.

Cristina Civera respon que el dia 5 de
novembre es va tindre el primer judici del
exassessor d'Urbanisme que té contra
l'Ajuntament,
l'advocat
que
defensa
l'Ajuntament va considerar que qui havia
d'anar a declara era Vicente Pérez i per això
es va delegar l'alcaldia aqueix dia.

D. Manuel Moreno pregunta si se han vuelto
a modificar las bases de la oposición de la
policía, y a que es debido.

Manuel Moreno pregunta si s'han tornat a
modificar les bases de l'oposició de la
Policia, i quina és la causa.

Dña. Cristina Civera responde que se
publicaron primero con el importe de 100 € y
luego se publicó que eran 90 € y también
luego a petición de varios agentes de la
policía local como representantes sindicales
y entendidos en este tipo de procedimientos
se propuso que se cambiaran el orden de las
pruebas para poder filtrar desde el primer
momento y no al revés.

Cristina Civera respon que es van publicar
primer amb l'import de 100 € i després es va
publicar que eren 90 €, i també, després, a
petició de diversos agents de la Policia Local
com a representants sindicals i entesos en
aquest tipus de procediments van proposar
que es canviara l'ordre de les proves per
filtrar des del primer moment i no al contrari.

D. Manuel Moreno pregunta en qué estado
se encuentra el proceso.

Manuel Moreno pregunta en quin estat es
troba el procés.

Dña. Cristina Civera responde que se tiene
que publicar en DOGV.

Cristina Civera respon que s'ha de publicar
en DOGV.

D. Manuel Moreno pregunta en qué estado
se encuentra el proceso de TAG

Manuel Moreno pregunta en quin estat es
troba el procés de TAG.

Dña. Araceli Martin, secretaria general del
ayuntamiento responde que ya se hizo el
primer examen, se presentaron varias
alegaciones al mismo y se resolvieron,
también se ha hecho la segunda prueba,
queda el test de desarrollo y el día 11 se
reunirá el tribunal y los opositores leerán el
examen, luego faltará el examen práctico y
luego la prueba de valenciano y luego la
parte de concurso.

Araceli Martin, secretària general de
l'Ajuntament, respon que ja es va fer el
primer examen, i es van presentar diverses
al·legacions a aquest i es van resoldre,
també s'ha fet la segona prova, queda el test
de desenvolupament i el dia 11 es reunirà el
tribunal i els opositors llegiran l'examen,
després faltarà l'examen pràctic, després la
prova de valencià i després la part de
concurs.

D. Manuel Moreno comenta que en las
últimas semanas se ha publicado en prensa
diferentes entrevistas de la alcaldesa y
también se han publicado en el Facebook del
ayuntamiento, y piensa que el Facebook es
un canal de comunicación del ayuntamiento,
no de promoción, pregunta si a cualquier
miembro de la oposición se les hace una
entrevista en la prensa, si también se
publicaría en el Facebook del ayuntamiento.

Manuel Moreno comenta que en les últimes
setmanes s'ha publicat en premsa diferents
entrevistes de l'alcaldessa i també s'han
publicat en el Facebook de l’Ajuntament, i
pensa que el Facebook és un canal de
comunicació de l'Ajuntament, no de
promoció, pregunta si a qualsevol membre
de l'oposició se'ls fa una entrevista en la
premsa, si també es publicaria en el
Facebook de l’Ajuntament.

Dña. Cristina Civera responde que las

Cristina Civera respon que les entrevistes no
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D. Manuel Moreno comenta que hay una
resolución de alcaldía de fecha 4 de
noviembre en la que se delega la alcaldía en
D. Vicente Pérez, por un juicio de un
despido, pregunta si se puede explicar algo
de esta delegación.
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año 2021.

D. Manuel Moreno comenta que eso puede
ser más discutible pero que lo aceptan, pero
la pregunta era si a los miembros de la
oposición se les hace una entrevista en un
medio de comunicación, si también se
colgará en el Facebook del ayuntamiento y
antes de que conteste la alcaldesa, pide a la
secretaria que de su intervención se elimine
la frase “de que al Partido Popular les parece
mal que la alcaldesa quiera promocionar su
imagen”, porque ya ha explicado muy bien la
sra. alcaldesa cómo funciona el tema de la
prensa.

Manolo Moreno comenta que això pot ser
més discutible però que ho accepten, però la
pregunta era si als membres de l'oposició
se'ls fa una entrevista en un mitjà de
comunicació, si també es penjarà en el
Facebook de l'Ajuntament i abans que
conteste l'alcaldessa, demana a la secretària
que de la seua intervenció s'elimine la frase
“que al Partit Popular els sembla malament
que l'alcaldessa vulga promocionar la seua
imatge”, perquè ja ha explicat molt bé
l’alcaldessa com funciona el tema de la
premsa.

Dña. Cristina Civera responde que no sabe
qué tipo de entrevistas les podrían hacer.

Cristina Civera respon que no sap quin tipus
d'entrevistes els podrien fer.

D. Manuel Moreno puntualiza que hablando
sobre la gestión del ayuntamiento.

Manolo Moreno puntualitza que sobre la
gestió de l'Ajuntament.

Dña. Cristina Civera puntualiza que el
Partido Popular no forma parte de la gestión
municipal, sino de la oposición, entonces por
los canales de comunicación que sigue de
otros ayuntamientos, no se cuelgan noticias
de los miembros que no forman parte del
equipo de gobierno.

Cristina Civera puntualitza que el Partit
Popular no forma part de la gestió municipal,
sinó de l'oposició, per tant els canals de
comunicació
que
segueix
d'altres
ajuntaments, i no es pengen notícies dels
membres que no formen part de l’Equip de
Govern.

D. Manuel Moreno le replica que son
miembros de la corporación y algo tendrán
que decir.

Manolo Moreno li replica que són membres
de la corporació i alguna cosa hauran de dir.

Dña. Cristina Civera responde que para eso
existen otros canales, como los personales,
los del partido y entiende que no.

Cristina Civera respon que per a això
existeixen altres canals, com els personals,
els del partit i entén que no.

D. Manuel Moreno
presupuesto.

Manolo
Moreno
pressupost.

pregunta

sobre

el

Dña. Cristina Civera responde que está en

pregunta

sobre

Cristina Civera respon que està en estudi.

el
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Cristina Civera puntualitza que en les
entrevistes ella no parla de la seua vida
privada, parla de la seua gestió municipal, i
per tant, està perfectament justificat que es
publicite en el Facebook de l'Ajuntament les
gestions municipals que es porten a terme
des de l'Equip de Govern.
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es paguen, les fan els periòdics perquè
volen, en alguna ocasió es col·labora en
alguna campanya, com pot ser ara en Nadal,
per a publicitar accions comercials, la
Setmana contra la Violència de Gènere,
falles, però les entrevistes que es fan a
l'alcaldessa o algun regidor, no es paguen
amb diners públics, la nova empresa de
comunicació considera que aquest tipus
d'entrevistes que fan els periòdics no són
desafortunades perquè estiguen en les
xarxes socials i la ciutadania siga
coneixedora de les accions que porta a
terme l'Equip de Govern.
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entrevistas no se pagan, las hacen los
periódicos porque quieren, en alguna
ocasión se colabora en alguna campaña,
como puede ser ahora en navidad, para
publicitar acciones comerciales, la semana
de la violencia de género, fallas, pero las
entrevistas que se hacen a la alcaldesa o
algún concejal, no se pagan con dinero
público, la nueva empresa de comunicación
considera que este tipo de entrevistas que
hacen los periódicos no son desafortunados
para que estén en las redes sociales y la
ciudadanía sea conocedora de las acciones
que se llevan a cabo por parte del equipo de
gobierno.
Dña. Cristina Civera puntualiza que en las
entrevistas ella no habla de su vida privada,
habla de su gestión municipal, entonces está
perfectamente justificado que se publicite en
el Facebook del ayuntamiento las gestiones
municipales que se llevan a cabo desde el
equipo de gobierno.

Dña. Cristina Civera responde que sí.

Cristina Civera respon que sí.

D. Manuel Moreno comenta que el PSOE
cuando estaba en la oposición eran los que
más criticaban el tema del presupuesto
prorrogado y ahora cuando el PSOE entró a
gobernar en la otra legislatura, la premisa
principal era que los presupuestos entrarían
en vigor en el año correspondiente.

Manolo Moreno comenta que quan el PSOE
estava en l'oposició eren els que més
criticaven el tema del pressupost prorrogat i
ara quan el PSOE va entrar a governar en
l'altra legislatura, la premissa principal era
que els pressupostos entrarien en vigor l'any
corresponent.

D. Miguel Hernán Juárez, interventor del
ayuntamiento responde que este tema tiene
una parte política y otra técnica.

Miguel Hernán Juárez, interventor de
l'Ajuntament, respon que aquest tema té una
part política i una altra tècnica.

D. Vicente Pérez Costa responde sobre la
parte política y responde que la tarea en
cuanto a la confección del presupuesto está
hecha, los compañeros del equipo de
gobierno saben cómo se tenía que funcionar,
tanto en la otra legislatura como en esta, se
recogen las propuestas y voluntades para
hacer las dotaciones presupuestarias y en
función de las actividades que se quieren
desarrollar en el año próximo y después se
reúne con el interventor para darle forma
correcta y legal. Es verdad que este
ayuntamiento tiene la suerte de tener un
interventor que es muy prudente y eso
conlleva que la elaboración y tramitación
administrativa sea más lenta.

Vicente Pérez Costa respon sobre la part
política i respon que la tasca quant a la
confecció del pressupost està feta, els
companys de l'Equip de Govern saben com
havia de funcionar, tant en l'altra legislatura
com en aquesta, es recullen les propostes i
voluntats
per a fer les
dotacions
pressupostàries i en funció de les activitats
que es volen desenvolupar l'any pròxim i
després es reuneix amb l'interventor per a
donar-li la forma correcta i legal. És veritat
que aquest ajuntament té la sort de tindre un
interventor que és molt prudent i això
comporta que l'elaboració i tramitació
administrativa siga més lenta.

Dña. Cristina Civera Balaguer, alcadesa del
ayuntamiento, toma la palabra para
suspender el pleno por el toque de queda
decretado en el estado de alarma y
emplazando a los miembros del pleno para
una próxima convocatoria, se levantó la
sesión, todo lo cual yo, como secretaria,
certifico y firmo, junto con la alcaldesa.

Cristina Civera pren la paraula per a
suspendre el ple pel toc de queda decretat
en l'estat d'alarma i emplaça els membres
del ple per a una pròxima convocatòria,
l’alcaldessa alça la sessió, i jo, com a
secretària, estenc i certifique aquesta acta.

Museros, con fecha al margen
Documento firmado electrónicamente

Museros, amb data al marge
Document firmat electrònicament
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Manolo Moreno pregunta si s'ha prorrogat el
pressupost.
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D. Manuel Moreno pregunta si se ha
prorrogado el presupuesto.
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estudio.

ANEXO I:
El convenio de colaboración entre Caixa Popular-Caixa Rural, C.C.V. y el Ayuntamiento de
Museros para emprendedores del municipio, que se transcribe literalmente a continuación:
“Museros, 30 de novembre de 2020
REUNITS
D'una banda, Carlos Tallada Molero amb DNI 44872865A, com a director de l´Oficina de
Museros de Caixa Popular-Caixa Rural Cooperativa de Crèdit Valenciana, d'ara endavant Caixa
Popular, amb CIF F46090650, i domicili a aquest efecte a l’avinguda de Juan de la Cierva 9,
del Parc Tecnològic de Paterna 46980 (València).

Les parts es reconeixen la mútua i recíproca capacitat necessària per a l'atorgament d’aquest
conveni de col·laboració, i amb l'obligació de compliment d'aquest, i per aquest motiu:

-

Que Caixa Popular, Cooperativa de Crèdit Valenciana, té entre els seus objectius fomentar
les activitats locals que permeten el desenvolupament de la societat en els municipis on es
troba radicada especialment aquells aspectes relacionats amb la creació de riquesa local i
ocupació.

-

Que Excm. Ajuntament de Museros té entre els seus objectius generar riquesa econòmica,
fomentar la creació de l'ocupació i el benestar social.

-

Que Excm. Ajuntament de Museros i Caixa Popular tenen un especial interés a col·laborar i
coordinar esforços per a permetre que les activitats que es realitzen, porten amb aquestes
una millora del benestar dels veïns i veïnes tant econòmicament com socialment.

ACTA PLE

EXPOSEN
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D'una altra, Cristina Civera Balaguer, amb DNI 73562848Q, com alcaldessa de l'Ajuntament de
Museros, amb CIF P4617900H, amb domicili a aquest efecte a la Plaça del Castell, 1, de
Museros en representació d'aquest, assistida per la secretària de la corporació, Araceli Martín
Blasco, amb DNI 00687740V, que dona fe de l'acte.

1. Objecte del conveni
És objecte d’aquest conveni emmarcar les relacions de col·laboració entre Caixa Popular i
l'Excm. Ajuntament de Museros.
2. Contingut del conveni
Aquest conveni de col·laboració consta d'un annex que incorporarà la proposta específica que
Caixa Popular posa a la disposició del col·lectiu d’emprenedors de Museros. Aquesta proposta
podrà ser modificada durant tota la vigència del Conveni, en funció de les variacions de mercat.
Davant qualsevol modificació, Caixa Popular haurà d'enviar la nova proposta via correu
electrònic a les persones designades per l'Ajuntament de Museros en l'apartat de
“Contactes/Notificacions” d’aquest conveni, perquè l'Ajuntament siga coneixedor dels canvis i
els faça arribar als col·lectius als quals puguen afectar.
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CLÀUSULES

Annex I Condicions financeres especials per a les persones emprenedores de Museros.
Annex II Oferta especial per a les persones emprenedores de Museros.
3. Contingut de les activitats
Les activitats i col·lectius prioritaris sobre els quals es faran les actuacions, aniran dirigides al
col·lectiu identificat com a emprenedors. Per això, per al desenvolupament d'aquest col·lectiu
Caixa Popular posa a la disposició de l'Excm. Ajuntament de Museros una línia de finançament
amb condicions especials.
-

Línia Emprén: préstecs amb les millors condicions per a aquelles persones
emprenedores que vulguen posar en marxa el seu projecte professional.

4. Duració

-

Per mutu acord de les parts.
Per expiració del termini de duració inicial o, si escau, de les seues pròrrogues.
Per incompliment de les obligacions pactades o per haver infringit el deure de lleialtat.
Per decisió unilateral d'una de les parts mitjançant comunicació expressa per escrit a
l'altra part amb una antelació d'un mes a la data en la cual es done com a conclòs.
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat d'aquest acord.
Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en aquest acord o en la
normativa vigent.

El conveni de col·laboració es donarà per conclòs, en donar-se qualsevol de les situacions
esmentades en el paràgraf anterior no es procedirà a la seua renovació o que alguna de les
parts manifestarà amb anterioritat a la data de venciment el seu desig de no continuar
col·laborant.
5. Publicitat del conveni
Caixa Popular i l'Excm. Ajuntament de Museros es comprometen a difondre, conjuntament o
per separat, l'existència d'aquest conveni de col·laboració, tant en els mitjans de comunicació
com, especialment, en els serveis socials que atenguen o tinguen contacte amb col·lectius
relacionats amb la immigració, els emprenedors i les emprenedores i altres col·lectius en els
quals es pretenga impulsar l'autoocupació.
6. Codi de responsabilitat social corporativa
L'Excm. Ajuntament de Museros i Caixa Popular declaren que compleixen amb el codi de
Responsabilitat social corporativa, i en concret que:

ACTA PLE

Aquest conveni de col·laboració podrà resoldre's per les següents causes:
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Arribat el venciment d'aquest, les parts valoraran el resultat del conveni i les circumstàncies del
mercat, i és podrà acordar la subscripció d'un nou convingut adaptat, i d'aquesta manera,
continuar amb aquesta col·laboració.
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Aquest conveni de col·laboració tindrà vigència durant un any.

-

-

7. Protecció de dades

-

No revelar, comunicar o cedir a tercers cap dada de caràcter personal en el cas que per
l'acompliment de les seues funcions haja tingut un accés casual, fortuït o aïllat a dades
de caràcter personal, excepte en el cas que això siga necessari per a donar el
corresponent compliment a obligacions de l'empresa imposades per les lleis o normes
que resulten d'aplicació.

-

Complir, en el desenvolupament de les seues funcions en l'empresa, la normativa
vigent, nacional i comunitària, sobre la protecció de dades de caràcter personal i, en
particular, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril
de 2016 quant a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades - RGPD) i disposicions
complementàries o qualsevol altra norma que les substituïsca en el futur.

-

Complir els compromisos anteriors fins i tot després d'extingida, per qualsevol causa, la
relació del conveni entre l'Excm. Ajuntament de Museros i Caixa Popular.

-

Si canviara el tipus de servei prestat del conveni subscrit, i per al desenvolupament de
les seues funcions tingueren accés a dades de caràcter personal i/o hagueren de
tractar els mateixos, automàticament serà considerat un encarregat del tractament
conformement al que s'estableix en l'article 28 del RGPD, havent de signar el contracte
d'encarregat de tractament amb accés a dades.

8. Comissió de seguiment
Per a vetlar per l'adequat desenvolupament i consecució de l'objecte d’aquest conveni de
col·laboració es crea la Comissió Mixta de Seguiment, integrada per un representant de l'Excm.
Ajuntament de Museros i un representant de Caixa Popular. Aquesta comissió mixta de
seguiment es reunirà amb una periodicitat anual o a proposta de qualsevol de les parts signants
i tindrà les funcions següents:
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Totes dues entitats signants d'aquest conveni de col·laboració es comprometen a:
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-

Respecta els drets humans protegits pel dret nacional i internacional.
Compleix amb la legislació vigent en matèria laboral, de seguretat social i fiscal, i en
matèria de prevenció de riscos laborals. No realitza pràctiques contràries als drets
protegits pels vuit convenis de la OIT referits a treball forçós, treball infantil i el dret de
sindicació.
Respecta el medi ambient, compleix la legislació vigent del país d'origen i manté els
mateixos estàndards en qualsevol lloc que actuen.
Respecta la salut pública tant en els seus productes com en els seus processos de
producció, complint la legislació vigent al país d'origen.
La seua activitat i capital no està, directament o indirectament, relacionada amb la
fabricació o comerç d'armes o qualsevol altre producte pensat per a actes violents o
d'ús militar.
Té una conducta socialment acceptable, no tenint com a finalitat o pràctica habitual una
activitat especulativa, que no cree riquesa de cap manera i que comporte un clar
perjudici social a Espanya o qualsevol altre país.
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-

-

-

Acostar posicions a les qüestions que puguen donar lloc a la interpretació, modificació,
efectes o resolució del contingut conveni de col·laboració.
Revisar la suspensió i seguiment de les activitats i accions contemplades en l'objecte
d’aquest conveni de col·laboració per a cada campanya duta a terme i la valoració dels
resultats.
Participar en l'aportació d'idees innovadores d'interés comú amb l'objectiu de millorar
en els processos del esmentat conveni de col·laboració.

9. Resolució

El conveni de col·laboració es donarà per conclòs si es dona qualssevol de les situacions
esmentades en el paràgraf anterior i no es procedirà a la seua renovació o que alguna de les
parts manifestarà amb anterioritat a la data de venciment el seu desig de no continuar
col·laborant.
10. Jurisdicció i competència
Les parts, amb renúncia expressa al fur que poguera correspondre'ls, se sotmeten als jutjats i
tribunals de València per a la resolució de qualsevol divergència amb motiu de la interpretació o
execució d’aquest conveni de col·laboració.
11. Contactes i Notificacions
Les dades de les persones de contacte d’aquest conveni de col·laboració seran:
Per part de Caixa Popular:
-

Carlos Tallada Molero, director: ctallada@caixapopular.es
Andrea Martínez Fernández, Departament de Desenvolupament de Negoci:
amartinezfe@caixapopular.es

Per part de l'Excm. Ajuntament de Museros:
-

Cristina Civera Balaguer, alcaldessa: alcaldia@museros.es

Annex I: CONDICIONS FINANCERES
EMPRENDEDORES DE MUSEROS.
Museros, 30 de novembre de 2020

ESPECIALS

PER

A

LES

PERSONES
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-

Per mutu acord de les parts.
Per expiració del termini de duració inicial o, si escau, de les seues pròrrogues.
Per incompliment de les obligacions pactades o per haver infringit el deure de lleialtat.
Per decisió unilateral d'una de les parts mitjançant comunicació expressa per escrit a
l'altra part amb una antelació d'un mes a la data en què vaja a donar-lo per conclòs.
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat d'aquest acord.
Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en aquest acord o en la
normativa vigent.
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Aquest conveni de col·laboració podrà resoldre's per les causes següents:

REUNITS
D'una banda, Carlos Tallada Molero amb DNI 44872865A, com a director de l´Oficina de
Museros de Caixa Popular-Caixa Rural Cooperativa de Crèdit Valenciana, d'ara endavant Caixa
Popular, amb CIF F46090650, i domicili a aquest efecte a l’avinguda de Juan de la Cierva 9,
del Parc Tecnològic de Paterna 46980 (València).
D'una altra, Cristina Civera Balaguer, amb DNI 73562848Q, com alcaldessa de l'Ajuntament de
Museros, amb CIF P4617900H, amb domicili a aquest efecte a la Plaça del Castell, 1, de
Museros en representació d'aquest, assistida per la secretària de la corporació, Araceli Martín
Blasco, amb DNI 00687740V, que dona fe de l'acte.
Les parts es reconeixen la mútua i recíproca capacitat necessària per a l'atorgament d’aquest
conveni de col·laboració, i amb l'obligació de compliment d'aquest, i per aquest efecte:

Línia Emprén

Beneficiaris:
Autònoms, xicotetes i mitjanes empreses, amb menys de 2 anys en funcionament, que tinguen
previst renovar, ampliar, reposicionar, millorar un negoci d’índole comercial o empresarial i
llançar un projecte emprenedor en l’àmbit geogràfic de la localitat de Museros i que complisca
els requisits següents:
•
•
•
•
•

Que el soci aporte el 25% de la inversión de fons propis
No estar participada en més d’un 25% per gran empresa
Que el socis avalen les operacions
Que tinga un pla de viabilitat d’algun organismo que gaudi de la nostra credibilitat
A l’hora d’analitzar el risc s’ha de tindre en compte la projecció del negoci i el pla de
viabilitat que s’aporte

Condicions:
•
•
•
•
•
•
•

Import: fins al 95% de la inversión a realitzar, amb màxim de 60.000 €.
Finalitat: el finançament concedit, es destinarà, exclusivament, al foment de la
autoocupació i la inserció sociolaboral del beneficiari.
Termini: fins a 5 anys
Carència: opcional fins a 6 mesos
Tipus d’interès: Euribor 360+3,95 %*
Comissió d’obertura: 1,05 %
Despeses d’estudi: 0%

Procediment de presentació, concessió i seguiment
El tècnic de promoció económica de l’Excm. Ajuntament de Museros després d’estudiar la
proposta presentada per les persones interessades, i en valorar el pla d’empresa del projecte,
realitzarà un informe tècnic en el qual es valorarà sota el seu punt de vista, la viabilitat o no
d’aquest, que les persones interessades presentaran per duplicat en la seua oficina més
próxima de Caixa Popular.
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Caixa Popular, conscient de la importància que té el teixit social I economic de les poblacions,
la generació i support de projectes emprenedors i d’autoocupació i la necessitate d’oferir vies
de finançament per a aquelles persones que vullguen desenvolupar un d’aquests projectes,
ofereix a aquest col·lectiu una alternative de finançament mitjançant la concessió de:
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CONDICIONS ESPECIALS PER ALS EMPRENEDORS DE MUSEROS

L’entitat estudiarà l’operació presentada, i sol·licitarà per les persones interessades la
documentació, les dades complementàries i la vinculació que estime precisos per a l’adequada
valoració de l’operació procedint seguidament a aprobar, denegar o proposar modificacions
sobre la proposta presentada, i informarà d’aquest resultat al tècnic de promoció económica de
l’Excm. Ajuntament de Museros.
En cas de proposar modificacions, el tècnic de promoció económica de l’Excm. Ajuntament de
Museros tornaria a presentar un nou escrit en valorar la viabilitat del projecte i iniciar novament
el procés.
Caixa Popular es reserva el dret de denegar o aprobar cadascuna de les operacions
presentades, segons els criteris que l’entitat tinga establits en cada momento. En tot cas, el
Departament de Promoció Econòmica será informat del resultat de l’operació.
I en prova de conformitat amb el que antecedeix, les parts signen, per duplicat aquest annex en
el lloc i data indicats en l’encapçalament.

Sra. Araceli Martin Blasco
*El tipus d’interés no podrá prendre valors negatius.
Condicions subjectes a variacions de mercat.

Finançament per al teu negoci
Préstec Línia Emprén
-

Tipus d’interés nominal: Eur + 3,95 %
TAE variable*.
Comissió d’obertura: 1,05 %.
Despeses d’estudi: 0 %

Préstec Línia Emprén
*TAE variable calculada amb Euribor any, valor publicat al BOE del 02 de setembre de 2020: 0,359 %, revisable anualment.
En cas d’Euríbor amb valor negatiu es considerarà com a valor: 0%.
TAE variable de l’operació calculada amb la hipòtesi que els índex de referencia no varien.
Exemple per a un import de 20.000 € a 60 mesos. 3,95 % TIN, 4,470 % TAE variable. 59
quotes mensuals de 367,88 € i una quota final de 367,84 €. Comissió d’obertura sobre l’import
prestat (1%): 210 €. Import total degut: 22.282,76 €.
Què més et podem oferir?
Compte Comerç
1/6 Aquest número és indicatiu del risc del
producte, i és 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6
de major risc.

•

•
•
•

L’entitat està adherida al Fons de Garantia
de Depòsits Espanyol d’Entitats de Crèdit. El
Fons garanteix els depòsits en diners fins a
100.000 €, per titular i entitat.

Sense comissió de manteniment, si es manté un saldo mitjà trimestral superior a 3.000
€ o es realitzen més de 18 sessions amb el TPV vinculat al compte al trimestre. Si no
es compleix amb les condicions, la comissió de manteniment és de 20 € al trimestre.
Transferències gratuïtes realitzades amb els Canals digitals si són d’import inferior a
50.000 € i realitzades a països de l’entorn SEPA.
Ingrés de xecs/pagarés realitzat per internet sense comissió.
Emissió de targetes de crèdit GRATUÏTA.

ACTA PLE

Annex II: Oferta especial per a persones emprenedores de Museros
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Per l’Excm. Ajuntament de Museros
Sra. Cristina Civera Balaguer
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Per Caixa Popular
Sr. Carlos Tallada Molero

•

Auditoria GRATUÏTA de d’assegurances.

TPV

•

TARIFA PLANA

QUOTA MENSUAL

FACTURACIÓ ANUAL

01- BLAU

7,50 €

20.000 €

02- ROJA

15 €

40.000 €

03- GROGA

20 €

60.000 €

04-VERDA

35 €

100.000 €

05-TARONJA

70 €

200.000 €

Assegurances per a tu i per al teu negoci
•
•

Assegurança comerç: perquè pugues obrir tots els diez de manera segura. El fem un
projecte gratis i sense compromís perquè quedes ben cobert.
Assegurança ILT: per a compensar els ingresos que pots deixar d’obtindre a causa
d’una incapacitat temporal derivada d’una malaltia o d’un accident.
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•

Taxa de descompte: 0,30 % per operación i sense mínims, per a targetes consumidor
nacionals.
Quota manteniment TPV mensual: gratuït per a comerços amb una facturació superior
a 500 € mensuals. Si la facturació és de 500 € o menys, es cobra una quota de 20 €
mensuals.
I si ho prefereixes, pots pagar el mateix tots els mesos amb el nostre TPV Tarifa Plana.
Paga només una quota mensual fixa en funció de la teua facturació anual, sense quota
de manteniment.

ACTA PLE

•

Condicions subjectes a variacions de mercat.
* L’oferta será vàlida quan aquesta siga aprovada per l’Institut Valencià de Finances (IVF)
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Esperem que aquestes condicions preferents s’ajusten a les seus necessitats. Estem a la seua
disposició en les nostres oficines de matins presencialment en horari de 08.30 h a 14.30 h, i de
les vesprades, amb cita previa.

ANEXO II:
El convenio de colaboración para formar parte del Circuito Cultural Valenciano del Instituto
Valenciano de Cultura para la Coorganización y Copatrocinio de la Programación Escénica,
Musical y Audiovisual, que se transcribe literalmente a continuación:
CIRCUIT CULTURAL VALENCIÀ DE L’IVC PER A LA COORGANITZACIÓ I COPATROCINI DE LA
PROGRAMACIÓ ESCÈNICA, MUSICAL I AUDIOVISUAL EN LES CIUTATS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

3. Coneixent les diferents modalitats a les quals pot adscriure’s qualsevol ajuntament valencià o
universitat valenciana:
• Modalitat Teatre, Dansa i Circ – A: Programació d’un mínim de 10 espectacles
professionals, 2 dels quals han de ser de dansa. Del total dels espectacles, 7 hauran
de ser de companyies valencianes.
• Modalitat Teatre, Dansa i Circ – B: Programació d’un mínim de 6 espectacles de teatre,
dansa i circ de companyies professionals valencianes (Incloent-hi com a mínim 1 de
dansa).
• Modalitat de Música: Programació d’un mínim de 5 concerts de grups professionals
valencians; entre els quals, com a mínim, ha de figurar 1 en valencià.
• Modalitat Cinema / Audiovisual Valencià: Programació d’un mínim de 2 sessions de
curtmetratges valencians.
4. Coneixent les diferents aportacions a què es compromet l’Institut Valencià de Cultura
(CulturArts Generalitat), assumint fins a un màxim del 50 % dels caixets, que el 2020 son:
• Modalitat teatre, dansa i circ (A): 18.000 €
• Modalitat teatre, dansa i circ (B): 7.000 €
• Modalitat de música: 7.500 €
• Modalitat cinema / Audiovisual valencià: 1.000 €
Coneixent els avantatges addicionals que comporta el fet de ser membre del Circuit Cultural
Valencià pel que fa a la informació rebuda a les sessions de treball regulars, l’ajut per tal
d’incentivar la presència dels programadors i gestors culturals de les institucions públiques
adscrites en les fires valencianes d’arts escèniques, musicals i audiovisuals, i —entre d’altres—
els tallers o cursos de formació que organitza l’Institut Valencià de Cultura o els acords de
col·laboració amb altres institucions.
APROVA sol·licitar l’adscripció del municipi de Museros al Circuit Cultural Valencià en la
modalitat de teatre, dansa i circ (A).
I es compromet a vetllar per l’acompliment de tot el que comporta aquesta adscripció i a
promocionar la programació cultural conseqüent en el municipi i en la pròpia comarca.
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- 3 € per a espectacles de teatre infantil i familiar.
- 3 € per als concerts musicals.
- 5 € per al teatre i la dansa dirigida a públic adult.
- 12 € per a espectacles de lírica.
Del pagament d’una entrada quedaran exclosos tots els espectacles de teatre i dansa
de carrer.

ACTA PLE

2. Coneixent els requisits mínims que han de tenir els ajuntaments i institucions públiques que
vulguen adscriure’s, concretament els de disposar:
• D’un teatre o espai escènic de propietat o gestió municipal, concretament la sala
d’actes de la Casa de Cultura.
• D’un gestor cultural o programador cultural que s’encarrega de les tasques de
programació, difusió, captació de públics i tramitacions administratives corresponents,
concretament Maria Empar Jiménez Reig.
• D’un pressupost mínim per tal d’assumir els costos derivats de la programació, entre
els quals l’assumpció com a mínim del 50 % dels caixets de la programació pactada.
•
D’una taxa o preu públic de les entrades, calculada a partir dels següents mínims:
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1. Coneixent el projecte Circuit Cultural Valencià de l’Institut Valencià de Cultura (ens públic de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana).

