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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE 27 DE JULIOL DE 2017 

 

Núm. de sessió: 7 
 

Lloc: sala de sessions plenàries 

Tipus: ordinària 
 

Convocatòria: primera 

Hora d’inici: 19.00 h 
 

Hora de finalització: 22.15 h 

 

 

ASSISTENTS 

 

Alcaldessa: Cristina Civera Balaguer  

 

Regidors 

Vicente Pérez Costa 

Juan José Carrión Rubio  

Némesis Cardona Gómez  

Víctor Xercavins i Garcia 

Laura Asensio i Tormos 

Francesc Alcaina i Costa 

David Moreno Blanco 

Mario Jordá Vidal 

José María Aznar Monferrer  

Manuel Moreno Comes 

Javier Marí Ventura 

 

Secretària: Araceli Martín Blasco 

 

Interventor: Gonzalo Gil Gómez  
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ORDRE DEL DIA 

 

1. Proposta d'aprovació de les actes de les sessions anteriors. 

2. Proposta d'aprovació de la moció presentada per l'Equip de Govern, per a 

retirar les plaques VPO amb simbologia franquista de les façanes de Museros. 

3. Proposta d'aprovació de la moció presentada pel Grup Popular, sobre la 

subvenció de 300 € a les famílies pel naixement d’un fill o filla, per a 

bescanviar al comerç local. 

4. Proposta d'aprovació de la moció presentada per l'Equip de Govern sobre 

el finançament just. 

5. Proposta d'aprovació de la moció presentada per l'Equip de Govern, per a 

afavorir la lluita contra la violència masclista. 

6. Constitució de la Comissió d'Igualtat i aprovació de l’expedient de 

funcionament. 

7. Proposta d'aprovació de les festivitats locals de 2018. 

8. Proposta d'aprovació del compte general de 2016. 

9. Proposta d'aprovació del contracte administratiu especial per al lloguer 

d'una parcel·la rústica destinada a l’ús públic d'aparcament, al costat del 

poliesportiu. 

10. Proposta de modificació de crèdits. 

11. Proposta de cessió d'ús d’una parcel·la municipal en SNU a la Societat 

Protectora d'Animals Proyectmus. 

12. Dació de comptes. 

13. Decrets d'alcaldia. 

14. Precs i preguntes. 

 

 

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

ANTERIORS 
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L’alcaldessa informa de les actes de les sessions del 25 de maig de 2017, 

ordinària, i del 7 de juliol de 2017, extraordinària, les còpies de les quals han 

estat repartides prèviament a tots els regidors i regidores. 

 

També informa de l'acta del ple extraordinari i urgent del 12 de juliol de 2017, 

que no té inclosa la intervenció del regidor portaveu de Ciudadanos, Javier 

Marí Ventura, per problemes d'enregistrament de la sessió plenària. 

 

Una vegada vistes, es retira de l'ordre del dia l'acta del 25 de maig, perquè no 

s’està d'acord amb la transcripció de la intervenció del portaveu del PP, José 

María Aznar, en l'apartat de precs i preguntes.  

 

El Ple de la corporació aprova, per unanimitat, l'acta del 7 de juliol de 2017.  

 

 

2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER L'EQUIP 

DE GOVERN, PER A RETIRAR LES PLAQUES VPO AMB SIMBOLOGIA 

FRANQUISTA DE LES FAÇANES DE MUSEROS 

 

L’alcaldessa cedeix la paraula al regidor del grup d’Esquerra Unida-

 Acord Ciutadà, David Moreno, que presenta la proposta d'aprovació de la 

moció presentada per l'Equip de Govern al Ple, per a retirar les plaques VPO 

amb simbologia franquista de les façanes de Museros, la còpia de la qual ha 

sigut prèviament repartida a tots els regidors i les regidores. 

 

MOCIÓ 

 

La Llei 52/2007, de 26 de desembre, més coneguda com la Llei de memòria 

històrica, contempla en l’article 15 que: “Les administracions públiques, en 

l'exercici de les seues competències, prendran les mesures oportunes per a 

retirar escuts, insígnies, plaques i altres objectes o esments commemoratius, 



 

 

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

 

 

d'exaltació personal o col·lectiva, de la revolta militar de la Guerra Civil i de la 

repressió de la dictadura”. 

 

A Museros, com a molts altres llocs d'Espanya, encara es conserven restes 

com les que s’especifiquen en aquest article, una prova d'això és que en el 

nostre poble, actualment, segueixen existint 32 habitatges que encara 

conserven aquests símbols. 

 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment considerem que, d’acord amb 

aquesta llei, s'ha de procedir a retirar qualsevol manifestació de la dictadura 

franquista que romanga, actualment, a Museros. 

 

D'altra banda, entenem que la retirada de plaques podria enlletgir o deslluir 

d'alguna manera les façanes o els patis d'aquests habitatges. En aquest 

sentit, des de l'Ajuntament de Museros es prendran les accions necessàries 

per a pal·liar estèticament aquells problemes que puguen sorgir-ne. 

 

El llistat d'edificis afectats són els següents: 

• Avinguda de la Creu, 1, 3, 14, 19 

• Carrer de Castelló, 7 

• Carrer d’Emperador, 13 

• Carrer d’Alacant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 

• Plaça del Príncep d'Espanya, 8 

• Carrer del Mestre Serrano, 11 

• Carrer del Primer de Maig, 11, 13, 15 

• Avinguda de Blasco Ibáñez, 18 

• Carrer de la Mesquita, 3, 7, 11, 13 

• Carrer del Projecte Nord, 1 

• Avinguda de Barcelona, 30 

• Carrer de la Senda Germana, 32 

• Avinguda del País Valencià, 25 
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• Carrer de José Ruiz Gimeno, 6 

• Carrer de la Pau, 8 

 

Després de les intervencions dels representants dels grups polítics de 

Museros, per tot el que s’ha exposat anteriorment, amb tres vots en contra 

dels representants del Grup Popular, 10 vots a favor dels representants dels 

grups municipals PSPV-PSOE, Compromís, Podem Guanyar Museros, 

Esquerra Unida - Acord Ciutadà i Ciudadanos, el Ple de la corporació aprova 

l’acord següent: 

Primer. L'Ajuntament de Museros es compromet a comunicar, a les 

comunitats de veïns, la determinació d’aquesta llei per a retirar les plaques 

franquistes que existeixen a la població. 

Segon. Per a les actuacions referides en el primer punt, es tindrà en compte la 

substitució de les plaques per altres de democràtiques que l'Ajuntament de 

Museros facilitarà gratuïtament a les comunitats de veïns. 

Tercer. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Reformes 

Democràtiques de la Conselleria de Justícia, Administració pública, Reformes 

Democràtiques i Llibertats Públiques, a la Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies i a la Xarxa de municipis per la posada en valor de la Memòria 

Històrica. 

 

 

3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 

POPULAR, SOBRE LA SUBVENCIÓ DE 300 € A LES FAMÍLIES PEL 

NAIXEMENT D’UN FILL O FILLA, PER A BESCANVIAR AL COMERÇ 

LOCAL 

 

L’alcaldessa cedeix la paraula al portaveu del Grup Popular de Museros, José 

María Aznar, que presenta, al Ple, la moció per a concedir una subvenció de 

300 € a les famílies pel naixement d’un fill o filla, per a bescanviar al comerç 



 

 

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

 

 

local, la còpia de la qual ha sigut repartida prèviament als regidors i les 

regidores. 

 

MOCIÓ 

 

La situació actual de crisi econòmica, que afecta especialment les famílies, 

provoca que davant de nous membres en la família, es complique encara més 

la vida diària d’aquesta.  

 

És per això que les famílies amb nounats necessiten tot el suport de les 

administracions públiques, per a fer més suportable el naixement dels seus 

fills. D'altra banda, aquesta ajuda a les famílies pot servir com a impuls a la 

natalitat. 

 

Després de les intervencions dels grups polítics, i per tot el que s’ha exposat 

anteriorment, amb 3 vots a favor dels representants del Grup Popular, 1 vot a 

favor del representant de Ciudadanos i 9 vots en contra dels representants 

dels grups municipals PSPV-PSOE, Compromís, Podem Guanyar Museros i 

Esquerra Unida - Acord Ciutadà, el Ple de la corporació desestima la proposta 

següent: 

Primer. Incloure, en el pressupost de l'any 2018, una partida per al 

finançament d'un nou servei, que consisteix a oferir 300 € a cada família amb 

un nounat  per a bescanviar en qualsevol comerç local, incloent les farmàcies. 

 

 

4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER L'EQUIP 

DE GOVERN SOBRE EL FINANÇAMENT JUST 

 

L’alcaldessa cedeix la paraula al regidor de Compromís per Museros, Víctor 

Xercavins, que presenta al Ple la proposta d'aprovació de la moció presentada 
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per l'Equip de Govern, sobre el finançament just, la còpia de la qual ha sigut 

repartida prèviament a tots els regidors i les regidores. 

 

 

MOCIÓ 

 

Durant el mes d'abril de 2016, la Generalitat Valenciana va promoure la 

recollida de signatures a favor d'un manifest que portava per títol “Per un 

finançament just”. Més de 600 entitats valencianes, entre les quals més de 

300 ajuntaments valencians, el van subscriure. Posteriorment, a les Corts 

Valencianes es van aprovar per unanimitat diferents acords, amb data de 22 

de febrer de 2017 i de 5 d'abril de 2017, pel que fa a la reforma necessària del 

sistema de finançament i de les inversions de l'Estat, segons el pes 

poblacional de la Comunitat Valenciana.  

 

Com diu el manifest impulsat per la Generalitat Valenciana, tot pot canviar, 

perquè hi ha una coincidència total entre totes les forces polítiques i socials 

per posar fi a aquesta situació. 

 

El manifest proposava les demandes següents:  

1. Una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic, amb 

efectes a 1 de gener de 2014, que possibilitara als valencians i a les 

valencianes disposar d'uns serveis públics fonamentals (sanitat, educació i 

protecció social) de qualitat, i que permetera, de la mateixa manera, l'exercici 

de les competències pròpies (ocupació, habitatge, medi ambient, 

infraestructures, cultura, promoció econòmica) i arribar, com a mínim, a la 

mitjana de finançament per habitant del conjunt de comunitats autònomes. 

 

2. El reconeixement del dèficit de finançament acumulat des que es va portar 

a terme la transferència de competències a la Comunitat Valenciana, xifrat 
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almenys en 12.433 milions d'euros des del 2002 fins al 2013, i també la 

definició i l'establiment d'un mecanisme de compensació d'aquests dèficits. 

 

3. L'execució per part de l'Estat d'unes inversions en infraestructures 

equiparables, com a mínim, al pes poblacional de la Comunitat Valenciana, i 

la compensació de la insuficiència inversora dels últims anys. 

 

Ara, amb la finalitat de mantenir viu l'esperit d'aquell impuls, l'Equip de Govern 

de Museros proposa l'acord de les mesures que ajuden a promoure una 

conscienciació major entre la ciutadania, de la revisió necessària i urgent del 

sistema de finançament que permeta als valencians i a les valencianes 

l'exercici de les seues competències i un benestar social major. 

 

Després de les intervencions dels representants dels grups polítics i per tot el 

que s’ha exposat anteriorment, amb 3 vots en contra dels representants del 

Grup Popular, 1 abstenció del representant de Ciudadanos i 9 vots a favor 

dels representants dels grups municipals PSPV - PSOE, Compromís, Podem 

Guanyar Museros i Esquerra Unida - Acord Ciutadà, el Ple de la corporació 

aprova l’acord següent: 

Primer. Instar el Govern central a realitzar una reforma immediata del sistema 

de finançament autonòmic, que possibilite als valencians i a les valencianes 

disposar dels recursos suficients per a poder gaudir d'uns serveis públics de 

qualitat i que permeta, de la mateixa manera, l'exercici de les competències 

pròpies.  

Segon. Instar el Govern de l'Estat perquè les inversions territorials es facen 

d'acord amb el pes poblacional. 

Tercer. Mostrar el suport de l'Ajuntament al manifest penjant una pancarta a la 

façana de l'Ajuntament o en altres edificis públics, amb el lema “Per un 

finançament just”. 

Quart. Impulsar i fomentar la realització de jornades, reunions, conferències o 

actes, sobre la reforma necessària del sistema de finançament i la confecció 
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de cartells i d'altres materials publicitaris, per a col·locar-los en els edificis 

públics i en les dependències municipals, amb el lema “Per un finançament 

just”. 

Cinqué. Notificar aquest acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, a 

les Corts Valencianes i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, 

perquè faciliten els materials que editen o els acords que puguen fer a favor 

de la reforma del sistema de finançament. 

 

 

5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER L'EQUIP 

DE GOVERN PER A AFAVORIR LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA 

MASCLISTA 

 

L’alcaldessa cedeix la paraula a la portaveu de Compromís, Laura Asensio i 

Tormos, que presenta, al Ple, la proposta d'aprovació de la moció presentada 

per l'Equip de Govern per a afavorir la lluita contra la violència masclista, la 

còpia de la qual s'ha repartit prèviament a tots els regidors i les regidores. 

 

MOCIÓ 

 

Davant el nombre incessant de dones i criatures assassinades per violència 

masclista en el que portem d'any, a causa de l'increment del nombre de 

denúncies (2,3%) i del nombre de dones amb ordres de protecció i/o mesures 

cautelars (7%) l'any 2016, en comparació a l'any anterior, i tenint en compte 

l'aprovació, el juny passat, dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a 

2017 i de la proposta de la Subcomissió del Congrés dels Diputats, del Pacte 

d'Estat contra la Violència de Gènere.  

 

Que la quantia assignada al programa 232C Actuacions per a la prevenció de 

la violència de gènere, en el projecte de PGE per a 2017, presentat pel 

Govern, puja, després de la pressió política i social dels col·lectius feministes, 
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a 31,7 milions d'euros, que és un 25,7% més que el de 2016, però contínua 

sent un 2,20% menys que el 2010. Així mateix, congela en 19.741.840 € el 

programa 232B Igualtat entre dones i homes, un 41,2% menys que el 2010. 

 

Els 51,4 milions d'euros que sumen els dos són el 0,00011% de les despeses 

dels PGE per a 2017 (443.133.000 €), un percentatge ridícul d’allò que s'ha 

anomenat pomposament, des de novembre de 2016, Pacte d'Estat contra la 

Violència de Gènere.  

 

En no veure augmentada aquesta partida en els PGE 2017, almenys en 120 

milions d'euros, el programa 232C Actuacions per a la prevenció de la 

violència de gènere, és una ofensa i una burla a totes les dones que pateixen 

o han patit aquesta violència, és a dir, per als 4 milions de dones que, segons 

la macroenquesta de 2015 del mateix govern, pateixen violència de parella 

(2,5 milions de dones) o sexual fora de la parella (1,5 milions). Això és seguir 

sense assignar un euro a la prevenció en els àmbits educatius, sanitaris i de 

mitjans de comunicació, no cobrir la prevenció i l’atenció a la violència sexual 

que exigeix el Conveni d'Istanbul (vigent des de 2014), no millorar la resposta 

policial i judicial i no cobrir el cost dels serveis jurídics, psicològics i socials de 

les entitats locals, establits en l'article 19 de la Llei O 1/2004. 

 

Tampoc es poden fer polítiques per a les dones sense les dones. La 

suposada obertura a les organitzacions de dones del grup de treball de 

l'Observatori de Violència de Gènere del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 

Igualtat és inoperant, perquè solament serveix per a relatar centenars de 

propostes sense discutir-les ni buscar acords.  

 

Per tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació, per unanimitat, aprova 

l’acord següent: 

Primer. Instar el Govern de l'Estat a modificar, en els PGE 2017, l'assignació 

destinada, en els termes abans esmentats, tant per a la lluita contra la 
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violència de gènere, per a fer una millor prevenció de la violència masclista, 

com pel que fa a les polítiques d'igualtat. 

 

 

6. CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ D'IGUALTAT I APROVACIÓ DEL 

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT 

 

L’alcaldessa presenta, al Ple, la proposta d'aprovació de la constitució de la 

Comissió d'Igualtat i l’aprovació del reglament de funcionament, la còpia dels 

quals ha sigut repartida prèviament als regidors i les regidores.  

 

Atés que l'alcaldia d'aquest ajuntament va iniciar un expedient per a la 

constitució de la Comissió d'Igualtat del municipi de Museros.  

 

Vist que secretaria va emetre un informe en el qual indicava la legislació 

aplicable i el procediment a seguir, quant a la constitució de la Comissió 

d'Igualtat. 

 

Vist l'informe de secretaria, i de conformitat amb el que es disposa en els 

articles 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 

règim local, el Ple de la corporació, amb 3 abstencions del Grup Popular, i 10 

vots a favor dels representants dels grups polítics municipals PSPV - PSOE, 

Compromís, Podem Guanyar Museros, Esquerra Unida - Acord Ciutadà i 

Ciudadanos, aprova l’acord següent: 

Primer. Constituir la Comissió d'Igualtat com a òrgan col·legiat, de caràcter 

valoratiu i consultiu.  

La Comissió d'Igualtat es regirà per les disposicions contingudes en el 

reglament de funcionament i d'acord, en tot cas, amb el que es disposa en la 

Llei 3/2007, de 22 de març i en el capítol II, secció tercera, del títol preliminar 

de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions 

públiques. 
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Segon. Les funcions concretes de l'òrgan de la Comissió d'Igualtat seran les 

següents: 

• Vetllar perquè l’Ajuntament de Museros complisca el principi d'igualtat 

d'oportunitats i de tracte i la no-discriminació entre homes i dones. 

• Realitzar un calendari d'actuació per a executar les accions del Pla 

d'igualtat corresponents a l’any en curs, en els dos primers mesos de 

l'exercici. 

• Atendre les consultes o els dubtes plantejats per la plantilla de 

l'Ajuntament, quant al Pla d'igualtat. 

• Impulsar la difusió del Pla dins de l'organització i promoure la seua 

implantació. 

• Promoure l'execució i el seguiment de les accions, i l'avaluació interna i 

externa del Pla d'igualtat. 

• Proporcionar informació, quan siga sol·licitada, a la representació legal 

dels treballadors i treballadores sobre accions implementades, sobre la 

consecució dels objectius fixats i sobre qualsevol altra qüestió anàloga. 

• Donar el vistiplau a l'informe d'avaluació anual del Pla. 

• Controlar, vigilar i elevar, si escau, propostes de modificació de les 

conductes discriminatòries per a corregir-les. 

• Realitzar propostes de correcció quan es detecte alguna situació de 

desigualtat, i dirigir-les a les àrees municipals corresponents perquè 

s'aplique el principi d'igualtat. 

• Treballar i col·laborar amb l'aparell polític, administratiu i sindical de 

l'Ajuntament, per a l'aplicació de les lleis i de les normes que s'hagen 

promulgat i que afavorisquen la igualtat. 

• Qualsevol altra funció que la Comissió s'atribuïsca per consens o que 

se li encomane, sempre que estiga orientada a promoure la igualtat 

d'oportunitats i la no-discriminació a l'Ajuntament. 

Tercer. La Comissió d'Igualtat estarà integrada pels òrgans següents: 

• La presidència: l'alcaldessa o la persona en qui delegue. 

• El consell, amb la composició següent: 
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- La secretària de la corporació o la persona en qui delegue. 

- La regidora de Benestar Social i Polítiques d'Igualtat de Gènere o la 

persona en qui delegue. 

- Un representant de cada grup polític municipal o la persona en qui 

delegue. 

- Els representants sindicals o les persones en les quals deleguen. 

Quart. Aprovar inicialment pel Ple (article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

reguladora de les bases del règim local) el reglament de funcionament intern de 

la Comissió d'Igualtat de l'Ajuntament de Museros, amb el dictamen previ de la 

comissió informativa, i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i en 

el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant un termini mínim de trenta dies, 

perquè els interessats puguen presentar les reclamacions i els suggeriments 

que consideren oportuns. 

Una vegada conclòs el període d'informació pública, si s'han presentat 

reclamacions i/o suggeriments, hauran de resoldre's i incorporar, al text del 

reglament, les modificacions derivades de la resolució de les al·legacions. 

L'aprovació definitiva correspon al Ple, segons el que es disposa en els articles 

22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 

local, amb el dictamen previ de la comissió informativa. 

En cas que no es presenten reclamacions quant a l'aprovació inicial del 

reglament, durant el termini d'informació pública, s'entendrà adoptat 

definitivament l'acord fins a eixe moment provisional, i secretaria estendrà la 

certificació que acredite l'elevació a definitiva de l'aprovació inicial. 

L'acord d'aprovació definitiva, expressa o tàcita, del reglament, amb el text 

íntegre d’aquesta, ha de publicar-se al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el 

BOP per al coneixement general, tal com disposa l'article 70.2 de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 

Cinqué. Comunicar aquest acord a les persones que formaran part de la 

Comissió d'Igualtat, i fer-los saber que hauran de designar els seus 

representants i notificar-los per escrit en un termini de 10 dies des de l'adopció 

de l’acord. 
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7. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES FESTIVITATS LOCALS DE 2018 

L’alcaldessa presenta, al Ple, la proposta d'aprovació de les festivitats locals de 

2018, la còpia de la qual ha sigut repartida prèviament a tots els regidors i les 

regidores.  

 

Amb l’objectiu d'elaborar el calendari laboral de la província, pel que fa a les 

festes laborals de caràcter local, la Direcció Territorial d'Ocupació i Treball, 

segons l'article 37.2 del Reial decret llei 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors, en relació amb 

l'article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre la regulació de la 

jornada de treball, jornades especials i descansos i disposicions concordants, 

disposa que la data i la denominació de les dues festes locals que, amb 

caràcter retributiu i no recuperable, tindran lloc al municipi durant el pròxim any, 

ha de ser determinada específicament per les corporacions locals. 

El Ple de la corporació aprova, per unanimitat, l’acord següent: 

Primer. Aprovar el calendari laboral per a l'any 2018, amb les festes laborals de 

caràcter local següents: 

• El dilluns 9 d'abril. 

• El dijous 16 d'agost. 

Segon. Remetre aquest acord a la Direcció Territorial d'Ocupació i Treball de la 

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, als efectes oportuns. 

 

8. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2016 

L’alcaldessa presenta, al Ple, la proposta d'aprovació del compte general de 

2016, la còpia de la qual ha sigut repartida prèviament als regidors i les 

regidores. 

Dictamen del compte general 2016 
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Una vegada l'alcaldessa presidenta ha justificat els estats i els comptes de 

l'entitat local de l'exercici 2016 , d’acord amb l'article 212.1 del text refós de la 

Llei reguladora de les hisendes locals. 

Vist que el compte general de la corporació, per a l'exercici 2016, ha estat 

format per la intervenció municipal d'acord amb el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals.  

Tenint en compte que el compte general de 2016 es va sotmetre a dictamen de 

la comissió especial de comptes, el 19 de maig de 2016, i que juntament amb 

aquest es va exposar al públic durant 15 dies (anunci publicat en el BOP, de 30 

de maig de 2016), durant els quals, i 8 més, es van poder presentar 

reclamacions, objeccions o observacions. 

Tot considerant que, una vegada transcorregut aquest termini, no s'han produït 

reclamacions, objeccions o observacions. 

Vist que el compte general de 2016, després del període d'exposició al públic, 

ha de sotmetre's de nou a dictamen de la comissió especial de comptes, 

segons l’article 212.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  

Atés que el compte general de 2016, juntament amb els informes de la 

comissió especial de comptes i les reclamacions, objeccions i observacions 

formulades, ha de sotmetre's al Ple de l’Ajuntament perquè, si escau, puga ser 

aprovat abans del dia 1 d'octubre. 

El Ple de la corporació, per unanimitat, adopta l’acord següent: 

Únic. Dictaminar favorablement el compte general de 2016, que inclou el 

compte de recaptació de 2016, fiscalitzat per la intervenció municipal, integrat 

pels estats i comptes de l'entitat local i format per la intervenció, segons el que 

es preveu en la secció 2 del Capítol III, del Títol IV del text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, i la ICAL HAP 1781/2013, amb el resum 

següent: 
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Romanent de tresoreria 3.580.670,28 € 

Excés de finançament 1.959.074,10 € 

Romanent de tresoreria per a despeses generals 281.515,42 € 

Resultat pressupostari ajustat 586.534,56 € 

Resultat de l’exercici 423.477,81 € 

Total actiu 31.231.091,81 € 

Total passiu 31.231.091,81 € 

 

9. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU 

ESPECIAL PER AL LLOGUER D'UNA PARCEL·LA RÚSTICA DESTINADA A 

L’ÚS PÚBLIC D'APARCAMENT, AL COSTAT DEL POLIESPORTIU 

L’alcaldessa cedeix la paraula al regidor d'Urbanisme i Infraestructures, Vicente 

Pérez Costa, que presenta, al Ple, la proposta d'aprovació del contracte 

administratiu especial per al lloguer d'una parcel·la rústica destinada a l’ús 

públic d'aparcament, al costat del poliesportiu. 

Vist que providència d'alcaldia, de 22 de febrer de 2017, va assenyalar i va 

informar sobre la necessitat de realitzar la contractació del lloguer d’una 

parcel·la rústica per a l’ús públic d'aparcament, que es va justificar per la 

necessitat d'habilitar una zona d'aparcament a la zona del poliesportiu de 

Museros. 

Vist que intervenció va acreditar l'existència de crèdit suficient i adequat per a 

finançar la despesa que comporta la realització del contracte, i que es va 

emetre un informe sobre el percentatge que suposa la contractació quant als 

recursos ordinaris del pressupost vigent, a l'efecte de determinar l'òrgan 

competent per a contractar.  

El Ple, de conformitat amb la disposició addicional segona del text refós de la 

Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre, adjudicarà el contracte, aprovarà la despesa i sol·licitarà la 

incorporació de la factura, que farà al mateix temps de document contractual. 
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En la factura s'inclouran, a més de les dades i els requisits establits en el 

reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat per Reial 

decret 1619/2012, de 30 de novembre, els extrems previstos en l'apartat segon 

de la disposició addicional trenta-tresena del text refós de la Llei de contractes 

del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

i també la regulació sobre facturació electrònica.  

L'acord del Ple es notificarà a l'adjudicatari dins d’un termini de deu dies, a 

partir de la data en la qual l'acte s’haja dictat, i haurà de contenir el text íntegre 

de la resolució, amb la indicació de si és o no definitiu en la via administrativa, 

l'expressió dels recursos que procedisquen, l’òrgan davant el qual s’han de 

presentar i el termini per a interposar-los, sense perjudici que l'adjudicatari puga 

exercitar, si escau, qualsevol altre que considere procedent d’acord amb el que 

estableix l'article 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Vist tot el que s’ha exposat, i d’acord amb el que estableix l'article 175 del Reial 

decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 

d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el Ple de la 

corporació, per unanimitat, aprova els acords següents: 

Primer. Portar a terme el contracte privat d'arrendament de la parcel·la rústica 

per a l’ús públic d'aparcament, mitjançant el procediment administratiu especial 

d'arrendament, amb la propietària Carmen Alama Civera, per un import de 

9.483,51 € (corresponent a 360,59 € x 2,63 ha x 10 anys) i 1.991,54 € d'IVA, és 

a dir, 11.475,05 €. 

Segon. L'objecte d’aquest contracte és el lloguer d'una parcel·la rústica per a 

l’ús públic d'aparcament, al costat del poliesportiu municipal de Museros, amb 

les característiques següents: 

• Polígon/parcel·la: 22-304 Antigons 

• Classe: rústica 

• Titular: Carmen Alama Civera 

• Referència cadastral: 46179A022003040000SS 
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• Superfície m²: 2.197,00 (2,63 ha) 

• Import de la fanecada: 360,59 € 

• Durada del lloguer: 10 anys 

El codi CPV és el següent: 70321000-7 Serveis de lloguer de terrenys. 

Tercer. Aprovar la despesa corresponent al contracte administratiu especial de 

caràcter privat, de lloguer de la parcel·la rústica per a l’ús públic d'aparcament 

al costat del poliesportiu municipal, amb càrrec a l'aplicació 6.133.20000 

(arrendament del solar del pàrquing públic) del pressupost vigent.  

Quart. Es presentarà una factura anual per un import de 948,35 € 

(corresponents a 360,59 € x 2,63 fanecades valencianes), en la primera 

quinzena del mes de gener de cada any anticipat, que l'Ajuntament de Museros 

abonarà mitjançant transferència en el compte bancari que es facilite a aquest 

efecte. 

Així mateix, en la primera setmana del mes de desembre de 2017, es 

presentarà una factura per un import de 397,53 €, corresponent a la part 

proporcional des de l'1 d'agost fins al 31 de desembre de 2017 (360,59 anual x 

2,63 ha /365 dies x 153 dies). 

Cinqué. L'Ajuntament de Museros abonarà l'import acordat en el contracte 

mitjançant la transferència, en el compte bancari que facilite la titular, durant la 

primera quinzena del mes de gener de cada any anticipat. 

Sisé. Notificar la resolució a la propietària en un termini de deu dies, a partir de 

la data de la signatura de l'acord plenari. 

 

10. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 

L’alcaldessa presenta, al Ple, la proposta de modificació de crèdits, la còpia de 

la qual ha sigut repartida prèviament a tots els membres de la corporació. 

Atés que l'Equip de Govern té la voluntat de començar l'execució de les obres 

de la nova rotonda de l'avinguda de Barcelona. 
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Vist que la liquidació de 2016 va deixar un romanent de tresoreria per a 

despeses generals de 280.111,36 €. 

Atés que, d’acord amb la normativa vigent, el romanent de tresoreria per a 

despeses generals podria destinar-se a inversions financerament sostenibles i 

a l'amortització del deute. 

Vist l'informe emés per l'interventor, el Ple de la corporació aprova, per 

unanimitat, l’acord següent: 

Primer. Aprovar l'expedient 1146 de modificació de crèdits mitjançant crèdits 

extraordinaris. Les modificacions a realitzar es recullen en la taula següent: 

MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

2-453-60009 Rotonda de l’avinguda de Barcelona 250.000 € 

1-011-91304 Amortització del préstec RD 5/2009 30.111,36 € 

MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 

87000 Romanent de la taxa de despeses 
generals 

280.111,36 € 

Segon. Remetre l'acord d'aprovació inicial al BOP, que romandrà exposat al 

públic durant un termini de 15 dies, en el qual els interessats podran presentar 

les al·legacions que consideren oportunes, seguint la mateixa tramitació que la 

prevista legalment per a l'aprovació dels pressupostos. 

 

11. PROPOSTA DE CESSIÓ D'ÚS D’UNA PARCEL·LA MUNICIPAL EN SNU A 

LA SOCIETAT PROTECTORA D'ANIMALS PROYECTMUS 

L’alcaldessa cedeix la paraula al regidor de Mobilitat, Medi Ambient i 

Agricultura, Francesc Alcaina, que presenta la proposta de cessió d'ús d’una 

parcel·la municipal en SNU a la Societat Protectora d'Animals Proyectmus.  

Es retira la proposta de l'ordre del dia perquè falta presentar la documentació 

que acredite la condició d'associació d’aquesta societat. 
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12. DACIÓ DE COMPTES 

L’alcaldessa explica les subvencions concedides a l'Ajuntament sobre el que 

era el Salari Jove, que actualment es denomina EMPUJU i EMCUJU. El primer 

consisteix en la contractació de dues persones, per un període d'un any, a 

jornada completa, sense qualificació professional, per a les quals se'ns han 

concedit 30.414 €, menors de 30 anys, que compleixen una sèrie de requisits i 

que es van incorporar ahir com a netejadors. La selecció s'ha realitzat per part 

del SERVEF, dels tècnics de l'Ajuntament i dels sindicats. El segon consisteix 

en la contractació de tres persones amb les mateixes característiques que 

l'anterior, amb la diferència que posseeixen una qualificació professional, per a 

les quals ens han donat 51.622 €. En els pròxims dies s'incorporaran una 

treballadora social, una tècnica de medi ambient i una filòloga. 

S'ha sol·licitat també una subvenció de l’ENCORP, mitjançant la qual es 

contractaran dos oficials de primera destinats a la brigada d'obres. S'ha 

redactat un projecte per a eliminar algunes barreres arquitectòniques que 

queden encara al poble, per tant, amb aquest projecte s'intentarà solucionar si 

queda alguna vorera que no està rebaixada i suposa un problema per a les 

persones amb mobilitat reduïda. A més, s'ha sol·licitat aquesta subvenció per a 

contractar un oficial de primera de jardineria, un agent notificador i un conserge. 

Les notificacions del jutjat de Massamagrell i de Pau de Museros es fan 

mitjançant l’Ajuntament, i últimament hi ha un volum elevat de treball al qual no 

arriba l'agent notificador actual, per tant intentarem desembossar aquesta àrea. 

També, des de la Presidència de la Diputació, se'ns ha concedit una subvenció 

de 10.000 € que es va sol·licitar per a un escenari municipal, ja que fins ara ens 

l’han estat prestant altres poblacions. Faltaran 4.000 o 5.000 € que aportarà 

l'Ajuntament de Museros.  

S’envia una felicitació a Ramón Sanfelix, socorrista de la piscina municipal, 

perquè gràcies a la seua ràpida actuació va evitar que un menor amb 



 

 

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

 

 

problemes respiratoris s'ofegara a la piscina fa dues setmanes. Suposa que els 

partits se sumaran a aquesta felicitació i, per tant, en nom de la corporació se li 

agraeix la seua ràpida reacció. 

L’alcaldessa cedeix la paraula als portaveus dels partits municipals: 

• Juan José Carrión, regidor d'Esports, pren la paraula per a donar 

l'enhorabona a Clara Che, que fa uns dies va quedar campiona d'Europa amb 

l'O20 de bàsquet. Així mateix, dóna l'enhorabona a Adrián de Museros, que la 

setmana passada va quedar subcampió del trofeu per parelles de la Diputació. 

• Víctor Xercavins, regidor de Cultura, Educació i Promoció Lingüística, felicita 

el veí José María García Montalt, músic i compositor, que recentment ha sigut 

reconegut per la SGAE pels 50 anys de pertinença a aqueixa entitat i per la 

seua trajectòria professional. Sempre és un plaer que veïns i veïnes de 

Museros vegen reconegut el seu treball, i en el cas que ens ocupa, una vida 

dedicada a la música. 

En segon lloc, comenta que l'aula prefabricada per a ampliar el menjador del 

col·legi Blasco Ibañez ja està físicament allí, i s'estan realitzant les obres per a 

adaptar-la. Al setembre estarà plenament operativa, i comenta que ha sigut un 

procés molt més llarg de l'esperat pels temps de l'administració i, perquè a 

més, una de les empreses licitadores va recórrer i el jutge els va donar la raó, 

per tant es va haver de començar tot el procés de nou, la qual cosa ha fet que 

s'arribe al mes de juliol. 

Pel que fa a la Mancomunitat, explica dos assumptes. Abans d'aquests 

assumptes, demana disculpes perquè se li va oblidar lliurar la documentació de 

l'últim plenari. En primer lloc, comenta la regularització de les taxes de cada 

ajuntament per a la recollida de brosses. S'han canviat perquè des de 1999 no 

se n'havia realitzat cap regularització i la distribució poblacional dels pobles 

s'ha modificat, per tant, Museros ha de pagar un 8,42%, una mica més del que 

es pagava fins ara. A més, l'acord al qual es va arribar entre els pobles, va ser 
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que la revisió de 2016 també s'havia de compensar per als pobles que havien 

pagat de més en aquell exercici, amb la qual cosa, després d’estudiar que no 

perjudicara els pobles a en excés, s'ha decidit que el sobrant anual, en lloc de 

retornar-se a cada municipi, compense aqueix deute. En segon lloc, comenta 

que l'OMIC presta un servei addicional d'assessorament per a la qüestió de les 

hipoteques i les seues clàusules abusives. A Museros s'han prestat un total de 

43 hores en diverses vesprades i es van atendre més de 130 persones, amb un 

cost per a l'Ajuntament de totes aqueixes hores molt ajustat. En total, als pobles 

de la Mancomunitat s'han tramitat més de 1.800 reclamacions, i de moment 

s'han recuperat 450.000 € per als usuaris. Aquesta quantitat va augmentant a 

mesura que es tramiten les reclamacions. Per tot això, felicita les professionals 

que s'estan dedicant a això per l'eficàcia que estan tenint en la gestió de les 

reclamacions.  

• Pren la paraula la regidora de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat de 

Gènere, Laura Asensio i Tormos, per a explicar el Pla d'igualtat, que 

començarà a implantar-se en uns dies mitjançant la formació al personal de 

l'Ajuntament i als regidors. Es tracta d'una formació de sensibilització molt curta 

cap a la igualtat. Convida a tots a participar-hi, ja que seria molt interessant que 

tots els regidors acudiren a aquesta formació de sensibilització. D'altra banda, 

comenta que ja han arribat les ajudes dels serveis socials i s'ha augmentat la 

quantia per al personal de base, la qual cosa vol dir que a Museros, des de fa 

dues setmanes, hi ha un educador social més que vindrà durant 22 hores i 

mitja totes les setmanes, i es compartirà amb Albuixec. 

• David Moreno, regidor de Joventut, Infància i Gestió de la Diversitat, pren la 

paraula per a explicar que s'ha demanat la subvenció del Pla municipal de 

joventut a la Diputació de València i, d'altra banda, explica que la subvenció 

que dóna l'Ajuntament de Museros per a l’abonament de metro dels estudiants, 

l'any passat va ser de 63, de les quals 39 van ser renovacions i 24 altes noves, 

i enguany han sigut  61, de les quals 25 han sigut renovacions i 36 altes noves. 
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• Pren la paraula Mario Jordá, regidor de Participació Ciutadana, Transparència 

i Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, per a explicar que s'han 

instal·lat quatre panells informatius situats en diferents localitzacions del poble, 

un dels quals no funciona encara per problemes tècnics amb el cablejat. La 

idea és que després de l'estiu es done la possibilitat a associacions del poble i 

a les diferents entitats, perquè puguen informar sobre activitats i interessos. 

Actualment està de prova, per tant es poden enviar comentaris i suggeriments 

sobre la il·luminació de la pantalla o de si hi ha algun error, per exemple, 

mitjançant el Facebook de l'Ajuntament o per registre d'entrada, i estaran 

encantats d'atendre les sol·licituds. Una altra de les coses que s'anava a fer fa 

dues setmanes, i que per suggeriment del departament de secretària no s'ha 

realitzat encara, és una comissió de seguiment de les mocions. La idea és que 

tots els grups municipals conjuntament, igual que redacten les mocions, 

puguen realitzar un seguiment d'enviament a les institucions i a les persones 

que consideren, i es demanen explicacions en cas que no s'hagen enviat. 

Aquesta comissió estarà dins de l'àrea de transparència. 

 

13. DECRETS D'ALCALDIA 

S’explica la relació de decrets des de l'últim Ple ordinari, de 25 de maig de 

2017, des del número 415 al 638 de 2017, tots dos inclusivament. 

L'Equip de Govern dels grups: Socialista, Compromís, EUPV i PGM es donen 

per assabentats i conformes.  

El Grup Popular i Ciudadanos es donen per assabentats i no conformes. 
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14. PRECS I PREGUNTES 

L’alcaldessa obri el torn de precs i preguntes:  

• Pren la paraula el portaveu del PP, José María Aznar: 

1. Per què la foto ___ no està en el programa de festes? L'any passat tampoc 

s’hi va posar. 

Alcaldessa: no l'hem inclòs ni enguany, ni l'anterior. Des del 2015 no s'ha posat 

en cap moment, no hi ha un perquè, ja que des del primer moment no s'ha 

inclòs, no per qualsevol altre problema. 

2. En el Grup Popular volem que conste en l’acta l'agraïment a l'arquitecte 

Enrique Gomar pels serveis prestats durant 36 anys. Se’n va anar després de 

36 anys, no se li va fer un altre contracte i crec que cal agrair els serveis 

prestats. Nosaltres ho presentem com a Grup Popular, però si voleu adherir-

vos-hi, podeu. Volem que conste que volem agrair els serveis prestats a 

Enrique Gomar, arquitecte de l'Ajuntament de Museros, durant 36 anys, que no 

és poc. Ha estat ací, se sabia tots els problemes, feia encerts i errors com tots 

i, per tant, simplement això, volem que conste en l’acta l'agraïment del Grup 

Popular. Si algú més s’hi vol adherir, per nosaltres no hi ha problema. 

Alcaldessa: si no recorde malament, en el que portem de legislatura s'han 

jubilat dues o tres persones i en cap Ple hem fet constar l'agraïment dels 

serveis prestats. Sí que hem participat en la xicoteta celebració que s'ha fet, 

però no hi ha cap inconvenient a participar-hi. 

Vicente Pérez Costa: m'agradaria fer una puntualització en la proposta del 

Grup Popular per deixar-ne constància en l’acta, simplement que s'identifique 

com és, assessor tècnic d'urbanisme, mai ha sigut arquitecte municipal. 

José María Aznar: rectifique, com a arquitecte. Bé, vosaltres si voleu adherir-

vos, tampoc hi ha gran cosa. Us hi adheriu o no? 
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Vicente Pérez Costa: ja has dit que conste en l’acta. 

José María Aznar: ja, he demanat que conste en l’acta la petició del Grup 

Popular, però hi ha quatre o cinc grups més. Està clar que no vos hi voleu 

adherir. 

3. Segons ha comentat Víctor Xercavins, jo també voldria felicitar el “Camús 

Varela”, José María García Montalt, perquè la Societat General d'Autors l’ha 

reconegut, li ha fet un homenatge per estar 50 anys com a compositor dins 

d'aquesta societat. És un fill del poble i ens adherim al que ha dit Víctor 

Xercavins. 

Víctor Xercavins: en cap moment ho he dit com a Ajuntament o com a 

corporació, ho he comentat com a regidor de Cultura, Educació i Promoció 

Lingüística, ja que la meua àrea és la més convenient per a dir-ho. No obstant 

això, m'alegre que estigues tan d'acord. 

4. El dia 5 de juliol vaig assistir a una reunió que van convocar de la mesa de 

negociació col·lectiva que, fonamentalment, tenia dos punts, però el punt més 

important era el de la reorganització del personal de l’Escola Infantil. Després 

de dues hores i mitja, no hi havia manera d'arribar a cap acord, llavors es va 

optar per una mica de sentit comú, es va suspendre i la setmana vinent es 

tornaria a reunir per a tornar a parlar-ne. A mi no m'han tornat a telefonar per a 

la reunió, però em consta que sí que s'ha fet. S'ha arribat a algun acord? 

Alcaldessa: en aquella mesa de negociació no es va arribar a cap acord 

perquè, per part dels sindicats, el compromís que es tenia era d’aportar 

solucions i, finalment, s’acabà parlant d'altres coses. Hi ha hagut reunions 

internes entre la secretaria general, la regidoria d'Educació, una de les 

persones afectades que volia acollir-se a la jubilació parcial i els sindicats. De 

fet, demà tenen una altra reunió. En lloc de debatre a nivell general i no arribar 

a res, s'ha estat debatent internament per a poder arribar a algun acord. La 

setmana que ve, la primera d'agost, encara que siga inhàbil, com ja es té clar el 
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que es farà, es convocarà una mesa de negociació per a donar-ho a conéixer a 

la resta de grups i de sindicats, però ha sigut perquè el sindicat, el treballador 

afectat i l'Ajuntament hi han estat d'acord. 

José María Aznar: la meua pregunta ha sigut per què en la reunió a la qual vaig 

assistir es va dir que es tornaria a fer una altra reunió. Se n'han fet, no una, 

sinó diverses, i no se m'ha tornat a convocar. Per tant, volia saber si s'havia 

solucionat, que crec sí. 

Alcaldessa: des de la primera reunió s'ha estat parlant internament per a 

intentar solucionar-ho. I la setmana que ve ja s'informarà externament. T'ho pot 

explicar Araceli Martín. 

Araceli Martín: les reunions que hem tingut han sigut internes, en les quals ha 

participat un regidor, que està ací present, jo com a secretària de l'Ajuntament i 

l'interventor en alguna de les reunions. Com he dit, han sigut de manera interna 

per a poder arribar a una solució, sempre en benefici de l’Escola Infantil, del 

personal i de l'Ajuntament. Demà tenim una altra reunió de secretaria, amb el 

regidor i el sindicat per a veure la solució final, i d'aquesta reunió es convocarà 

una mesa de negociació. Aquest matí ho he estat comentant amb el regidor per 

a convocar-la dimecres o divendres. Es convidarà a tots els grups polítics 

perquè estiguen presents en la mesa de negociació, en la qual es presentarà 

aquesta solució a la qual intentarem arribar, i m'avance a dir que serà possible. 

Però em reitere que han sigut reunions internes amb la finalitat de resoldre 

aquest assumpte i poder-lo portar directament a la mesa de negociació. 

5. Vicente Pérez, recentment els serveis tècnics d’una delegació de sis pobles 

vau fer un viatge a Brussel·les, davant una sèrie de propostes per a les quals 

cal rebre inversions, és a dir, perquè la comunitat europea ajude i done suport a 

tot el que es farà. Quina valoració obtens del viatge? 

Vicente Pérez: t'agraïsc que m’ho preguntes. Com saps, Museros està implicat 

ara mateix en el desenvolupament de dos projectes estratègics per a rebre fons 
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europeus. És l'associació dels sis pobles la que ha sol·licitat finançament per a 

donar solució a les inundacions del Puig. Es va presentar el projecte al març i 

va passar a avaluable. Per això va caldre presentar-lo allí, en diferents espais 

de la Unió Europea. Dos dies abans d'estar allí ens van dir que era una 

avaluació positiva. Ara, fins al mes d'octubre, no es valorarà si la comissió de 

l'aigua li assigna, a aquest projecte, més del que ha sol·licitat. 

José María Aznar: és a dir, el projecte està presentat i ara falta que els tècnics 

de la Unió Europea diguen si finançaran un percentatge del 70%, del 80% o el 

que siga, o no. 

Vicente Pérez: repetisc, es va presentar el projecte en la primera fase, en la 

qual es diu si és avaluable o no, i si és avaluable vol dir que entra a valorar-se 

si és viable o no. Ací és quan hem anat a presentar el projecte i ens van dir que 

s'havia avaluat positivament, i el següent pas és si s’inclourà en el finançament, 

que en aquest cas és del 80%. 

6. Parlant de finançament, qui ha pagat les despeses de la delegació? 

Vicente Pérez: en aquest cas les despeses del representant de Museros les ha 

pagat l'Ajuntament. Cada ajuntament paga les despeses dels seus 

representants i, en el meu cas, van ser de 448 €. 

José María Aznar: jo creia que, o bé la Diputació, o bé la Mancomunitat, o bé la 

mateixa Unió Europea, pagava aqueix viatge, però no que cada ajuntament 

pagara el seu. 

Vicente Pérez: en cas que el projecte tire endavant i hi haja finançament, una 

part dels costos que es finançaran es denominen de tramitació i redacció del 

projecte. Primer, tota la part de la consultoria, que en aquest cas lidera el 

projecte Rafelbunyol i ha fet un contracte amb la consultoria, i després cada 

poble que va assistir, en aquest cas les despeses que jo he tingut les ha pagat 

l'Ajuntament. 
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7. Francesc Alcaina, l'Ajuntament de Museros, mitjançant la teua regidoria, 

ofereix cursos amb una certa freqüència. Em sembla molt bé, però cada 

vegada que s'ofereix un curs, es fa o no es fa per falta d'alumnes. 

Francesc Alcaina: l'últim que s'ha oferit és el de poda i empelta, hi va haver 17 

persones, i es va fer del 19 al 24 de juny. Dos dies de teoria i tres de pràctica 

en diferents camps del poble. Va estar molt bé i es donaren els diplomes. 

José María Aznar: hi ha vegades que s'ofereix una cosa i resulta que s'hi 

apunten tres persones, per tant no es fa. 

 Francesc Alcaina: poden passar aquestes coses, vull dir, és cert que en els 

cursos del carnet de capacitació per a la manipulació de productes fitosanitaris, 

els dos primers van tenir molt d’èxit i el tercer que es va oferir no va arribar al 

mínim d'alumnes i es va suspendre. Però precisament l'últim de poda ha sigut 

un èxit. 

8. Els panells informatius lluminosos em semblen bé, m'agraden. Però n’hi ha 

un que hauríeu de rectificar i col·locar en un altre lloc. El panell informatiu que 

hi ha a la plaça del Príncep d'Espanya està col·locat a metre i mig de l'estàtua 

de Juan Bautista Muñoz i Ferrandis, de manera que si véns des de la carretera 

cap a la via no tapa la visibilitat, però si véns de la via i te’n vas cap a la 

carretera no es veu, perquè és gran i tapa el panell. Muñoz i Ferrandiz és 

el muserenc més universal, jo crec que amb tot l'espai que hi ha a la plaça, ens 

agradaria que es canviara de lloc, dins del mateix parc. Observeu-ho perquè a 

voltes amb la gestió de col·locar-ho no es veuen aqueixes coses. Quan creues 

la via per a anar a la carretera de Barcelona la visibilitat és zero, perquè el 

panell tapa el bust de Muñoz i Ferrandiz. 

Mario Jordá: tota la raó, sí que ho havíem observat. Pense que és una 

desconsideració al més il·lustre del poble. Va ser un problema de 

descoordinació, la situació del panell no és la que estava prevista, però al final 
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es va col·locar allí. Crec que s’ha de canviar de la manera que siga més fàcil i 

viable, no sé si es mourà el panell o el bust, però ho hem de mirar. 

José María Aznar: és que està pegada una cosa a l'altra, fins i tot és antiestètic. 

9. Una altra cosa antiestètica, que no sé com no vos adoneu, algú ho ha de fer i 

no precisament l'alcaldessa està per a això, són altres persones. S'ha fet la 

vorera de la façana del poliesportiu i s'han posat quatre o cinc bancs. Hi ha un 

banc que està col·locat al costat de tres contenidors. O sobren els contenidors, 

o sobra el banc. Mireu-ho perquè crida l'atenció. Si hi ha un banc i no l’utilitza 

ningú, no serveix per a res. 

Alcaldessa: tens raó, al costat del fem no s’asseurà ningú, i menys ara que fa 

calor. 

Vicente Pérez: l'obra no està dinamitzada, falta una fase de millores. De tota 

manera, en prenem nota i li ho comentarem a la directora d'obra. Gràcies. 

 

José María Aznar: és que són xicotets detalls. Ha passat al Punt d'Informació 

Juvenil, la tanca aqueixa fa més falta que l'aire, perquè els xiquets baixen i ixen 

al carrer major directament, però cal posar-la desplaçable perquè en el món 

taurí, quan ve l'aparellador a fer l'informe per a col·locar les barreres, veu un 

obstacle al carrer. L'heu llevat i està bé. Són xicotets detalls dels quals la gent 

parla. El banc aquell és visible totalment. 

 

10. Qui té les claus d'accés al frontó? 

Juan José Carrión: Antonio Cortés és qui fa de responsable de la cura i de la 

neteja del frontó. El tema de les claus, no sé per què fas la pregunta, 

últimament ha estat obert tots els dies ja que hem tingut un campionat de 

frontó, tant de raqueta com a mà, i evidentment l’hem tancat per a l’ús lliure de 

les persones del poble. 
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José María Aznar: no parle dels últims tres o quatre dies. Jo els dissabtes vaig 

a esmorzar al poliesportiu i veig, sense anar al frontó, que sempre està obert. 

Pregunte per les claus perquè sempre està obert. No ara que estem en festes, 

fa dos mesos. 

Juan José Carrión: ha d'estar obert perquè és per a l’ús i el gaudi dels veïns del 

poble, i evidentment no podem negar als xiquets que entren a jugar-hi. Igual 

que passa amb el camp de futbol o la pista de bàsquet. Ha d'estar obert tot.  

José María Aznar: però si jo hi vull anar a jugar demà de vesprada, per 

exemple, no hi ha ningú que em diga si hi puc anar a una hora o a una altra. 

Juan José Carrión: evidentment no tenim la sort de tenir una persona per a 

aqueix treball, com poden tenir altres ajuntaments. No tenim dotació de 

personal, encara que m'agradaria. 

José María Aznar: parle fora de les festes, encara que en festes és una pena 

que estiga tancat pel campionat. 

Alcaldessa: si no recorde malament, l'any passat, quan el tancàrem dos dies 

per alguna raó que no recorde, ens vau criticar perquè estava tancat i no el 

podien gaudir els veïns. És molt complicat encertar-ho. 

11. Està demostrat, per desgràcia, que algunes persones no respecten les 

normes d'urbanitat, convivència, etc. Hi ha gent que porta els seus gossos 

al Pipican però no recull els excrements. L'altre dia vaig veure dues palanques 

d'excrements, cosa que demostra que hi ha persones que sí que fan el que 

toca, però n’hi ha d’altres que no ho fan. Es dóna una imatge una mica patètica. 

Seria convenient que una vegada al dia, o bé de matí o bé de vesprada, 

passara personal de l'Ajuntament i recollira el que haurien de recollir els seus 

amos, que no ho fan. 
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Alcaldessa: en aquest cas, sí que és cert que els bruts no són els gossos, són 

els amos que no ho recullen. L'encarregada de la neteja sí que dóna l'ordre als 

fematers, tots els matins, que de tant en tant s’hi passen. Passen tots els dies 

un poc perquè no s'acumule, però com a passa amb tot, hi ha gent que és 

responsable en el treball i acata l'ordre i entra, i hi ha qui no. Tampoc se sap si 

això ha sigut un dilluns, després d'un cap de setmana en el qual no treballa el 

servei de neteja. Però del que cal conscienciar-se és que els amos dels gossos 

són els responsables de recollir els excrements, no els treballadors de 

l'Ajuntament, perquè això no fa un favor ni està creant un lloc de treball, fa 

bastant mala olor, mala higiene i mala imatge. 

12. De moment sabem que el dia 17 de setembre es fa el sopar d'homenatge 

als majors. Serà al carrer o en un restaurant?  

 

Laura Asensio: al carrer, a Museros. 

 

13. La megafonia de Museros porta instal·lada quatre anys i mig. Mai ha 

funcionat bé, i ara vosaltres porteu dos anys i dos mesos i continua funcionant 

malament. Jo a ma casa no me n'assabente, i vas per ahí i la gent ho diu. 

Sembla que funcionarà, però una megafonia que està funcionant malament 

quatre anys i mig, que han vingut a reparar-la i no té solució, hauríeu de 

plantejar-vos col·locar-ne una de nova. 

Alcaldessa: el que ocorre és que unes vegades funcionen tots els altaveus i 

unes altres no. Hi ha vegades que fan un ban i funciona tot bé, i tres hores 

després se’n fa un altre i ja no funcionen. De fet, en aquests dos anys i dos 

mesos, si no recorde malament, el punt de llum que hi havia en el dipòsit 

d'aigua potable no estava connectat, es va connectar i es va posar un altaveu, 

però no funciona. Continua sent un misteri el que ocorre amb la megafonia. 
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José María Aznar: en quatre anys i mig ja no és un misteri, és una andròmina 

que cal canviar. Crec que van ser 30.000 o 40.000 €. 

Alcaldessa: canviar la megafonia no és barat, demanarem una altra subvenció 

a la Diputació. També hi ha gent per a tot, hi ha gent que li molesta i no entén 

perquè anunciem determinades coses, i altra gent que les troba a faltar quan 

no les sent. 

José María Aznar: la gent vol sentir el ban, a tots els pobles es fa ban. Hi ha 

molts pobles que tenen xarxes per a comunicar el tema de l'aigua als pagesos.  

Alcaldessa: el tema de l'aigua es comunica depenent de l'hora a la qual 

vinguen els agricultors a dir-ho. Si el servei està operatiu es fa. 

14. Al mes d'agost, qui es queda per a atendre el telèfon al Centre Social de 

Dia? 

Vicente Pérez: al Centre Social de Dia, fins al 21 d'agost la treballadora social 

no comença a atendre el personal. Fins a aqueix dia estarà tancat. El 

departament d'urbanisme, que comparteix el Centre Social de Dia amb elles, 

està de vacances, i el CAU també. 

15. Una cosa sobre la qual em direu “això és cosa de l'església”, i és veritat, 

però és una cosa de la qual s'ha encarregat sempre l'Ajuntament. El rellotge del 

campanar funciona, però sempre ha tingut llum i des de fa tres o quatre mesos 

no en té. Tota la vida, el campanar, encara que siga parroquial, és un edifici de 

referència de tots els pobles. És un símbol que sense ser de l'ajuntament, que 

no ho és, és molt valorat, i a més serveix per a donar l'hora, per a tocar les 

hores i el penell de dalt diu si el vent és de ponent o de llevant. A Museros, 

mentre jo he sigut alcalde, quan hi havia alguna avaria, o bé Paco el municipal, 

o bé Manolo l'agutzil pujaven allí i l’arreglaven. No funciona, està a les fosques, 

quan eixiu encara que siga de dia, mireu-lo i ho veureu. 
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Vicente Pérez: l'electricista ja n’està informat. 

José María Aznar: d’acord, si ja hi esteu treballant em sembla perfecte. Supose 

que a un tinent d'alcalde li farà més cas que a mi. 

Alcaldessa: demà no li ho diré perquè se’n va de vacances, però et promet que 

per al 7 o 8 d'agost estarà la llum arreglada. 

16. Estem en festes i tots pensem que el dia de més compromís i més perill és 

el dia 14, el dia del bou. Per la meua experiència d'alcalde, el dia de més 

compromís i perill, és el del ball de disfresses. Seria convenient prendre totes 

les mesures de seguretat: Policia autonòmica, local, Guàrdia Civil, voluntariat, 

etc. L'any passat solament hi havia protecció civil. 

Alcaldessa: des de l'any 2015 s'ha establit un protocol d'actuació, s'ha 

comunicat a la Guàrdia Civil, a la Policia autonòmica, a la Direcció General 

d'Emergències, al 112, s'ha contactat amb protecció civil, hi ha una ambulància 

amb metge com tots els anys i, enguany, perquè així ho marca la normativa, 

feia falta un informe tècnic que ha fet Ramiro, l'arquitecte, amb els plans 

d'evacuació, eixides d'emergència, mobiliari que poguera molestar, etc. I ha 

sigut visat pel col·legi, o siga que enguany s'han pres més mesures que mai. Hi 

ha banys portàtils com tots els anys, n’hi ha tres, però encara que en posàrem 

vint sembla ser que les persones volen anar fora a fer les seues necessitats. Hi 

ha convocats dotze o tretze policies locals, de fet no tenim suficients amb els 

nostres pel tema dels torns, i els hem demanat comissionats a altres pobles. Hi 

haurà tres o quatre patrulles de Guàrdia Civil, la Policia autonòmica n’està 

avisada, en cas que ocórrega alguna cosa urgent telefonem al 112 i es 

personaran ací en 5 o 10 minuts. S'han llogat transceptors perquè es puguen 

comunicar, detectors de metalls per a evitar navalles o utensilis punxants, s'ha 

comunicat a tots els organismes de seguretat i, de fet, Ramiro ha hagut de visar 

un pla especial d'evacuació i d’emergència en cas que hi haguera algun 

incident. 
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17. Francesc, les campanyes informatives sobre el tema del mosquit tigre, 

l'altre mosquit i totes les coses que hi ha per ací estan molt bé, hi ha informació 

en el BIM i està bé. Però cal passar a l'acció, cal parlar amb gent que entenga 

més que la teua i que jo i que tots els de ací, i fer un tractament o alguna cosa 

contra aquest mosquit, contra aquesta aranya i contra tota la misèria aquesta. I 

sobretot el mosquit, que està insuportable. La campanya informativa molt bé, 

però falta passar a l'acció: tractament del que siga, que jo no ho sé.  

Francesc Alcaina: s'ha demanat una subvenció d'un projecte de tractament de 

zones i de qüestions relacionades amb sèquies, etc. per a aquesta qüestió, i hi 

haurà actuacions en aquest sentit.  

18. Víctor, has parlat sobre l'ampliació del menjador escolar. Jo ho he vist 

aquest matí. Benvinguts els barracons. I acabe, en el curs 2017-2018, al 

col·legi, hi van a haver dues línies en valencià i cap en castellà? 

Víctor Xercavins: pel que fa al tema dels barracons, aquest govern vol llevar-

los, però mentre no siga possible i no tinguem inversions, perquè entre altres 

coses tenim un finançament injust, no es podrà. Els barracons són una solució 

provisional, i sobretot quan estem pendents de la construcció d'un nou centre. 

L'altra pregunta que em comentes, enguany, que jo sàpiga, el que s'ha aprovat 

pel centre en passar al pla plurilingüe, és que d'ací a uns anys deixaran d'existir 

les línies com a tal, perquè seran totes inclusives, desapareixerà el concepte de 

línia. Però és una implementació progressiva, que s'anirà aplicant al llarg d'uns 

anys. El recurs que hi ha i el que s'ha tirat arrere pel tribunal superior de justícia 

afecta la implementació del curs de 3 anys, que era el que enguany començaria 

amb aquesta nova estructura. De moment, la resta de cursos seguiran igual. 
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• Pren la paraula el portaveu del PP, Manuel Moreno:  

1. Han fet referència al pla de seguretat del ball de disfresses, del qual s'ha dit 

que està des de 2015. M'ha semblat que feies referència al fet que abans 

d’aquest any no es feia. 

Alcaldessa: jo tots els anys preguntava, i sempre se'm deia que es feia però en 

paper mai se m'ha facilitat. Quan va canviar el govern, en 2015, jo sabia que 

em preguntaríeu i vos el vaig facilitar per escrit pel cap de la Policia Local. No 

he dit en cap moment que no es fera quan tu eres regidor de festes, estaria fet 

però no es facilitava, i jo des del 2015 el tinc a la vostra disposició. 

Manuel Moreno: em sembla molt bé, però vull deixar constància que abans de 

2015 sempre s'ha realitzat un pla de seguretat per part del cap de la Policia 

Local, i nosaltres ho féiem tan bé com era possible. 

Alcaldessa: és clar, nosaltres en aqueix sentit com a polítics no decidim, el cap 

de policia és el que decideix per seguretat. 

2. L'altra pregunta la vaig comentar en l'altre Ple i em vau comentar que encara 

quedava temps. Ara no en queda tant, per tant, les bases de les calderes. 

Alcaldessa: a principi de setembre es convidaran les dues persones del poble 

que solen participar. No s'ha fet encara per tota la moguda de festes, però està 

fet. S'ha demanat a un mestre calderer que ens facilite la recepta. Al 

començament de setembre ens posarem en contacte amb les dues 

carnisseries del poble que habitualment han fet les calderes al poble, se’ls 

facilitarà l'objecte de contracte, que és menor i no superarà els 18.000 €, i els 

farem una proposta sobre els ingredients necessaris per a una caldera. 

S'oferirà un preu màxim. 

Manuel Moreno: pot oferir-ne qui vulga o com es farà? 
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Alcaldessa: en un primer moment la idea era que es quedara al poble. Convidar 

les dues persones del poble perquè presenten oferta, i si els dos digueren que 

no, veuríem quines possibilitats queden. Però la idea en un primer moment és 

que es quede al poble, i es convidaran solament les dues carnisseries del 

poble. Eixirà a un euro la ració, amb uns ingredients que hem esbrinat a través 

d'aquesta persona i, a partir d'ací, en sobre tancat, cadascú realitzarà la seua 

oferta econòmica. 

3. Aquesta pregunta ja s'ha fet diverses vegades i, a vegades s'ha fet cas i 

d’altres no. El tema del STOP del cementeri, es pintarà línia contínua o es farà 

alguna cosa? 

Alcaldessa: és una reivindicació que es fa habitualment, està dins de tasques 

pendents, però per l'acumulació de tasques la brigada no ha pogut fer res 

encara. Em compromet al fet que al mes de setembre estiga llest. Actualment, 

per la data en la qual estem, i a un dia que comencen les festes, saps 

perfectament el que suposen els actes per a la brigada. Em compromet al fet 

que al mes de setembre es pinte la ratlla contínua al STOP del cementeri. 

 

• Pren la paraula el portaveu de Ciudadanos, Javier Marí:  

1. Ja s'ha dit que, en l'acta del Ple anterior, es valoraran més les concrecions 

de cadascuna de les intervencions. Jo també havia vist que no reflectien 

algunes de les coses que es van estar parlant, però sí que hi va haver una 

pregunta meua sobre el tema de les bases dels socorristes, en la qual vaig tenir 

unes contestacions molt clares per part de l'alcaldia. No sé si en aquella ocasió 

era alcaldia la que havia de respondre a aquestes preguntes, o potser era una 

altra persona la que portava el tema directament, però en aquest cas ho va fer 

l'alcaldessa. Una de les puntualitzacions que feia és que, a l'hora de contractar 

els socorristes, no s'havia tingut un criteri per a vetlar per una seguretat major i 

menys pels estudis, pel tema dels idiomes, etc. Se'm va contestar, per part de 
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l'alcaldessa i d'altres partits, que això s'havia acordat en una mesa de 

negociació. Jo he estat indagant sobre aquest tema, però pel que m'han 

comentat, en aqueixa famosa mesa de negociació no estaven els sindicats, 

faltava bastant gent i no era una cosa que es va aprovar en aqueixa mesa de 

negociació. Fins al punt que CCOO va interposar un recurs de reposició o 

alguna cosa semblat, perquè no estava clar aqueix punt. Una cosa que sembla 

tan senzilla, com és contractar personal perquè atenga els serveis que estem 

donant, comences a trobar-te amb una sèrie de coses que criden l'atenció. Per 

exemple, es contracta com a socorrista una psicòloga. Jo tinc entés que 

l'Ajuntament ja té una psicòloga, que ha treballat en altres ocasions per a 

realitzar els tests psicotècnics per a la contractació d'altres treballadors i, en 

aquest cas, no s'utilitzà aqueix servei de psicologia i es va contractar una 

empresa o psicòloga externa, és la primera sorpresa que em trobe. 

Alcaldessa: com bé has dit tenim una psicòloga municipal, i dins de la seua 

fitxa, aquesta és una de les tasques, però no és un treball que faça 

habitualment, per tant la rapidesa que es requereix a l'hora de corregir no la té, 

ja que està més vinculada al tema de col·legis, menors i altres tipus d'informes, 

i el tema de la contractació externa va ser perquè no tinguera res a veure la 

municipal a l'hora de valorar una persona. És algú extern perquè, d'aquesta 

manera, no hi ha cap tipus de suspicàcia a l'hora de saber quin examen està 

corregint, i també perquè és final de curs al col·legi, es produeix un canvi de 

cicle, ha de preparar informes, hi ha problemes en els serveis socials amb 

menors i coordina l'escola d'estiu. Es va parlar amb ella i, vist que no tenia 

molta disponibilitat, es va decidir contractar externament una empresa de 

Museros que prestara aqueix servei. 

Javier Marí: puntualitze, es va parlar amb ella i va dir que no tenia temps per a 

fer-ho o va proposar que contractàrem una empresa externa? És a dir, es va 

parlar amb ella o directament es va contractar aquesta empresa externa? 
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Alcaldessa: es va parlar amb ella perquè venia de fer tot el procés psicològic 

per a l'ocupació del lloc d'auxiliar administrativa. Es va comprometre amb 

Vicente Pérez a fer-ho mentre jo estava de baixa maternal, però ha manifestat 

que no és el seu treball habitual i amb el tema de menors tenim problemes 

seriosos i té un volum de treball important. De fet, tenim becada una logopeda 

que està donant-li suport al col·legi per l'elevat volum de treball que té. 

Javier Marí: quant ha costat aquesta empresa externa? 

Alcaldessa: 490 € tots els processos, informes individuals i incloent els tests 

psicotècnics. En cas que l'haguera fet la psicòloga, hauríem d'haver comprat el 

material dels tests psicotècnics a part. Aquesta empresa ens ha cobrat 490 € 

amb tot inclòs. 

Javier Marí: per què sorgeix la idea de fer un test psicotècnic en aquest tema? 

S'havia fet abans? 

Alcaldessa: l'any passat ja es va passar el test als conserges. D'alguna manera 

els conserges tenen responsabilitats d'entrades i eixides de menors i de gestió 

de diners. I perquè la selecció fóra equitativa, es va decidir que se'ls passara a 

tots. Estava contemplat en les bases generals que aprovàrem. 

Javier Marí: per què vos vau decantar per una empresa o per una altra? No es 

va presentar ningú o vau anar vosaltres a buscar l'empresa? 

Alcaldessa: vam anar nosaltres a demanar-los pressupost, ens van dir el que 

costava, i la veritat és que per 490 € no es va buscar en cap altre lloc. 

Javier Marí: per tant, vau contractar el que vau voler en aquest cas. 

Alcaldessa: et puntualitze una altra cosa sobre aquest punt. Has dit que CCOO 

no estava present en la mesa de negociació, però sí que estava convocada. És 

responsabilitat d'ells, si no pot venir el representant que ve habitualment, 

delegar en algun company. Si no es prenen seriosament el tema que es 
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portava no és culpa ni de l'Ajuntament ni de l'Equip de Govern. Per exemple, no 

perquè una persona de l'Equip de Govern no assistisca, no es portarà a terme 

el Ple, és responsabilitat de la persona com a representant del seu grup 

defensar-ne els interessos. Amb el sindicat passa exactament el mateix. Ni van 

venir, ni es van disculpar, ni ens van dir res. Després, quan van presentar el 

recurs per a aclarir alguns conceptes de les bases, va ser quan ens van dir que 

no van poder venir i, per tant, no s'havien assabentat d'aquests conceptes. Una 

altra cosa és que s'hagueren aprovat sense el consentiment dels sindicats, 

però estava UGT i va realitzar les seues aportacions, i si recorden els 

portaveus que estaven en aquella mesa, es van recollir totes les aportacions 

que van fer els sindicats. 

Javier Marí: cadascú està en el seu dret d'anar-hi o de no anar-hi, el problema 

és que en aquell Ple vas dir que havia passat per mesa de negociació i que els 

sindicats ho havien aprovat. Els sindicats no estaven, per tant no estava passat 

per sindicat. 

Alcaldessa: el sindicat que va assistir sí que ho va aprovar i el que no, doncs no 

ho va aprovar. Estava UGT i estava el SPPLBCV, és a dir, dels tres sindicats 

que tenen representació en aquest ajuntament, n’hi havia dos. Tots dos van 

realitzar aportacions i se'ls van tenir en compte. Repetisc, si CCOO no es 

presenta i no envia ningú, no és el nostre problema ni la nostra responsabilitat, 

és la d'ells, de no implicar-se en aquest tema. 

2. Seguint amb el tema de les bases, es fa un examen també, i a algú que ja 

havia aprovat un curs de socorrisme, se li torna a fer l'examen. No sé si és el 

correcte o no, però em crida l'atenció. Finalment, ixen les persones que 

ocuparan els llocs de socorristes a l'Ajuntament de Museros. És un concurs de 

mèrits, tinc entés. 
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Alcaldessa: és un concurs-oposició. L'any que ve, aquesta plantilla de 

treballadors es manté i els dos o tres socorristes que es necessiten tornaran a 

ser els mateixos, si ells ho accepten. 

Javier Marí: però a més, entenc que hi ha un llistat de persones en un ordre 

concret. L'any 2016, les tres primeres persones que van accedir a ser 

socorristes, van ser les que es van nomenar coordinadors d'aquest assumpte. 

Quin va ser el criteri que es va utilitzar? 

Alcaldessa: els tres més antics. 

Javier Marí: i enguany, quin ha sigut el criteri? 

Alcaldessa: enguany els que jo he considerat, perquè he volgut. 

Javier Marí: ens pots explicar quin ha sigut el criteri que has considerat per a 

seleccionar en aqueix ordre els coordinadors? 

Alcaldessa: la potestat d’alcaldia, cosa que he considerat que era el més 

encertat. Pot agradar o no. No entraré en discussions sobre això. Són persones 

de la meua confiança. Quan vosaltres governàveu no preguntava com era el 

criteri per a col·locar-los. 

Javier Marí: que jo recorde mai s'ha col·locat d'aquesta manera els 

treballadors. 

Alcaldessa: n’hi ha hagut de pitjors. 

Javier Marí: això de la teua confiança serà perquè trauen gent de l'aigua, 

supose, com ha esmentat el regidor d'Esports. Com trauen gent cal felicitar-los, 

és veritat. Saps si algun altre socorrista ha tret gent enguany? O si no són de la 

teua confiança no els felicites? 

Juan José Carrión: no ho sé, però tampoc sabia l'altre. 
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Javier Marí: ja t'ho dic jo, s'ha tret més gent. I perfecte perquè és la seua 

obligació, és a dir, es contracten per a això. Però cal saber felicitar els de 

confiança i també els que no són de confiança. 

Alcaldessa: no sé si sabràs què és un lloc d'estiu, els treballadors saben al que 

s'enfronten. Se'ls estan permetent tot tipus de canvis perquè els treballadors 

puguen acoblar-se a altres llocs de treball. Estan en diversos treballs, potser 

molt ben remunerats. Altra gent s'ha quedat fora i no ha pogut accedir-hi. Algun 

em va faltar al respecte com a alcaldessa, i podria no haver superat el període 

de prova, perquè quan jo no li he faltat, no permet que se'm falte a mi. Quan es 

diuen coses personals en una reunió on i a qui no toca, possiblement com a 

treballador de l'Ajuntament, per la seua falta de discreció tampoc podria haver 

superat el període de prova i, encara així, se li ha donat un vot de confiança. 

Està treballant com tots els seus companys, no som rancorosos i tothom ho 

està fent perfecte, però se'ls han donat moltes oportunitats a tots i se'ls han 

donat molts permisos d'assumptes propis i canvis, ens enviaven dos i tres 

correus diaris. Si han fet més salvaments, no se'ns ha comunicat. Felicitem qui 

se’ns comunica que l'ha fet, del que no ens assabentem no podem felicitar. Si 

n’hi ha d’altres i em vols facilitar els noms, es fa en la mateixa felicitació que 

s'ha fet a Ramón Sanfelix, no tenim cap inconvenient. Els altres cinc, que 

podrien haver realitzat aquest treball amb la mateixa professionalitat i sense 

cap inconvenient, segueixen sent treballadors de l'Ajuntament. 

3. S'ha comentat també, que els criteris que s'han seguit en el tema de les 

bases són els que s'havien aprovat. També després m'ha tocat revisar les 

bases per als monitors, els conserges i els mateixos socorristes, i en algunes 

demaneu unes característiques i en altres, d’altres diferents. Per exemple, per 

a alguns puntueu determinades valoracions i després, per a altres llocs, no es 

demanen o no es tenen en compte. Ja que vau dir que això era una cosa que 

es feia, més o menys, de manera general, almenys que ho compliu. Un dia et 

puntuaré en quines bases es demana una cosa i en quines bases altres. 
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Alcaldessa: tingues en compte que les borses són específiques. Dins del que 

són les bases generals, hi ha uns criteris generals com podria ser la puntuació 

de valencià o uns estudis requerits. Després, quan són específiques, pots 

introduir coses més concretes per a contractar perquè el treball es desenvolupe 

de la millor manera. Sense inconvenient, quan vulgues m'ho puntues i, si en 

qualsevol moment discrepes en algun tipus de criteri, es corregeix. De fet, les 

bases generals s'aproven amb aqueixa intenció, normalitzar totes les borses 

que es puguen traure amb el mateix criteri i el mateix percentatge quant a 

generalitats. 

4. Hi ha una altra comissió que es va avaluar, que en aquest cas va ser la de 

La Dipu et Beca, on hi ha 12 becaris i es puntua com a benefici estar 

empadronat a Museros. No sé si era així. 

Alcaldessa: són 10 becaris per a un mes, o 5 per a dos. 

Javier Marí: resulta curiós que altres vegades s'haja criticat tant, en aquest 

tema de les beques, que no siga per a la gent del poble. Actualment, de 12 o 

10 becaris que han aprovat, 5 persones són de Museros. S'ha fet pensant en 

les necessitats de l'Ajuntament o dels becaris perquè puguen tenir aqueix 

ingrés addicional i una experiència laboral? 

Alcaldessa: com bé saps, en haver sigut regidor d'Educació, sabràs 

perfectament que l'Escola d'Estiu tots els anys té una demanda important 

d'alumnes. Enguany hi ha 186 xiquets i xiquetes del poble matriculats a l'Escola 

d'Estiu, i com també sabràs el que és, l'annex de personal s’està mantenint 

durant molts anys perquè el Govern central i la Llei de pressupostos no 

permeten augmentar aqueixa massa salarial. Davant la previsió i l’allau de 

xiquets que anaven a matricular-se a l'Escola d'Estiu, hi havia dues opcions: la 

primera era que les 10 beques es destinaren a l'Escola d'Estiu, o fer com en 

altres pobles, on hi ha unes places limitades, i es deixen 20, 40 o 60 xiquets del 

poble sense poder accedir-hi, perquè si no hi ha els monitors que toquen 
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segons la ràtio de xiquets, no els podem atendre a tots i els estaríem posant en 

perill. Per tant, per necessitat, es va decidir que aqueixos 10 llocs anaren 

destinats a l'Escola d'Estiu. 

Javier Marí: per tant, els 10 s'han destinat a l'Escola d'Estiu, i d'aqueixos, 

solament 5 són de Museros. 

Alcaldessa: els que s'han presentat, de fet, si algun d'ells haguera renunciat per 

qualsevol cosa, no teníem reserves. Haguérem retornat els diners en no poder 

ocupar aqueixa plaça i ja està. 

5. En aquesta mateixa convocatòria, la de les beques de la Dipu, hi havia una 

comissió avaluadora amb un president, vocals, etc. Quin ha sigut el criteri per a 

triar aquesta junta avaluadora? 

Alcaldessa: crec que s'ha utilitzat el mateix criteri que l'any anterior. Si no 

recorde malament: Yolanda Calçat, tècnica de personal, com a presidenta de la 

comissió; Araceli Martín, secretària general, com a secretària de la comissió; no 

sé si Rosa Sepulveda també hi estava. Crec que s'ha repetit exactament el 

mateix que l'any anterior. Com bé saps, els polítics no hi participen, i és com 

l'any passat, ja que va funcionar bé, són persones de la casa, sabem com 

treballen i s'ha dipositat la confiança en ells un any més per al procés de 

selecció. Però saps que sempre és la potestat d'alcaldia la que s'utilitza a l'hora 

de decidir el tribunal d'una selecció. 

6. Abans s'ha comentat que ha hagut unes reunions pel tema de l’Escola 

Infantil. La meua pregunta va sobre determinades reunions que hi ha hagut 

amb personal laboral de l'Ajuntament. Aquesta situació es deu a algun tema en 

concret? 

Alcaldessa: et refereixes a les reunions amb 23 persones afectades? 

Javier Marí: Sí. 
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Alcaldessa: l’Equip de Govern va convocar 23 persones afectades, juntament 

amb els sindicats, perquè foren sabedors en aquell moment, i amb Araceli 

Martín com a secretària, i Yolanda Calçat com a tècnica. Hi ha 23 persones que 

estan treballant sense haver passat cap procés de selecció, per tant, la intenció 

d'aquest equip de govern sempre ha sigut intentar fer les coses tan bé com fóra 

possible, de la manera més clara, i sempre pel camí que toca. Se'ls va 

comunicar que emprendríem unes accions, no estaven d’acord amb el que vam 

decidir, per la qual cosa els vam convocar a una reunió posterior per a parlar-

ho i negociar. Un dels sindicats va amenaçar amb denunciar-nos a la inspecció 

de treball, els vam comentar que era una reunió informativa, de presa de 

contacte per detectar conflictes i per veure a quina solució podíem arribar, ja 

que ells, després d'estar 20 anys a l'Ajuntament, no sabien que s'estaven 

contractant persones sense passar per un procés de selecció. Ens vam reunir 

una segona vegada l'Equip de Govern, els sindicats i el comité d'empresa, vam 

començar a parlar i ens van fer una proposta que havíem de recollir i valorar, 

però van incomplir la seua paraula i ens van denunciar a la inspecció de treball. 

Ahir ens van comunicar la citació, el dia 22 de setembre a les 11 del matí hem 

de portar la documentació que se'ns ha requerit perquè un inspector la revise. 

Javier Marí: el que estàs comentant no és nou ni en aquest ajuntament, ni en 

molts altres. Les contractacions de fa molts anys, estic convençut que en cap 

cas eren per mala fe, en molts dels casos estaven supeditades per tècnics dels 

ajuntaments. Per exemple, un cas actual que ha eixit ha sigut a l'Ajuntament de 

Burjassot, on hi havia una situació molt semblant. No obstant això, s'ha actuat 

de manera diferent, s'ha arribat a un acord entre els grups polítics, els sindicats, 

etc., que s'han posat a la feina amb aquest tema i han arribat a un acord 

perquè no hi haja cap problema amb les persones afectades. Crec que les 

formes en què es van insinuar determinats temes no van ser les correctes. 

Voldria preguntar-li directament a Mario Jordá si en aquella reunió va dir als 

treballadors que estaven posats a dit. 
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Mario Jordá: jo el que vaig dir en aquella reunió, i ho mantinc, és que aquests 

23 treballadors no havien passat un procés de selecció com marca la llei, l'ètica 

i la decència, i que en el llenguatge vulgar que s'ha dit abans, a això la gent li 

diu posar a dit. També vaig dir que, evidentment, els treballadors probablement 

són els menys culpables d'aquesta situació, són els més sofridors però els 

menys culpables. Els més culpables són els responsables polítics d'aquell 

moment, que van permetre perpetuar aquesta situació. I de sobte, després de 

20 anys, encara que no tots els contractes són de 20 anys, hi ha de fa uns pocs 

anys arrere, se n'assabenten. No era difícil assabentar-se’n, jo he estat revisant 

les actes d'aquelles meses de negociació i s'han passat llistes amb els 

treballadors que estaven contractats antigament, i no sé si ningú va preguntar 

si els treballadors havien passat un procés de selecció o si ningú ho 

preguntava. El cas és que la gent que tenia una obligació, per tant, de fer els 

processos de selecció i de vigilar que es feren, no va fer el seu treball. Hi va 

haver alguna persona a la qual li va molestar quan vaig dir el que s'ha esmentat 

abans, és a dir, això que vulgarment es diu posar a dit, i ho vaig retirar de 

seguida i li vaig demanar perdó per haver-lo ofés. Però em reafirme que hi ha 

persones que estan en aquests llocs de treball, no per culpa seua, ni per 

voluntat seua, sense haver passat un procés de selecció. Ens trobem amb el 

fet que, per culpa d'aquests 23 treballadors, segurament hi haja 10 o 15 

persones del poble que no hagen pogut entrar i que ni tan sols hagen pogut 

aspirar al lloc de treball. Hi ha moltes persones que no es van poder presentar 

al lloc de treball perquè no es va convocar. Per cert, són 23 persones, però no 

són 23 infraccions, en són moltes més, ja que hi ha treballadors que han tingut 

contractes reiterats. Estem parlant d'un centenar d'ocasions en les quals s'han 

fet malament les coses. Cal tenir en compte diverses coses, la primera és que 

les persones patisquen al menys possible, que és el més important. La segona 

és que el servei que presten aquestes persones, la majoria de les vegades molt 

ben prestat, no patisca o patisca al mínim possible. I la tercera, complir la 

legalitat estrictament, i revertir al mínim possible tot el que s'ha fet malament, 

sense condicionar les altres dues qüestions. Si no es poguera revertir, segur 
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que es trobarien altres solucions que encara s'estan pensant. Com ha dit 

l'alcaldessa, el sindicat que va amenaçar amb denunciar-nos va proposar 

presentar altres opcions i parlar-ho abans, i va incomplir la seua paraula 

denunciant l'Ajuntament com a institució a la inspecció de treball. Jo també ho 

hauria fet, perquè les coses estan molt mal fetes, però volíem treballar junts per 

a trobar una solució. Insistisc en les tres pautes anteriors. 

Javier Marí: m'agradaria que aquesta puntualització s'haguera fet aquell dia.  

Mario Jordá: totes les persones presents ara mateix, que hi van estar aquell 

dia, poden certificar que vaig dir exactament el mateix que ara. 

Javier Marí: jo no hi estava, però em consta això. Per això t'he demanat 

l'explicació pública que, com a oposició, toca que te la demane. 

Mario Jordá: per descomptat, i amb gust te la done. 

7. Dins de les solucions per a aquest tema dels treballadors, s'ha plantejat fer-

los indefinits no fixos? 

Alcaldessa: presentarem tota la documentació que ens requereix la inspecció 

de treball i veurem quina solució ens donen des d'allí. Com t'ha dit Mario, la 

nostra voluntat és fer-ho tan bé com siga possible, dins de la legalitat, i que les 

persones patisquen al menys possible. Però, atés que no han volgut un 

consens ni un acord, ni entaular converses en cap moment, ja que venien amb 

la denúncia en la mà, el 22 de setembre veurem què diuen a la inspecció de 

treball. El que diguen, acatarem. 

8. S'ha comentat també el tema de l'Escola Infantil, que ens portaran a una 

mesa de negociació, però més que una mesa de negociació, és d'aprovació. 

Perquè la negociació ja s'ha fet i, evidentment, tampoc s'ha comptat amb els 

partits de l'oposició. Com has comentat, Araceli Martín, que quan estiguera tot 
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clar se'ns convocaria a una mesa de negociació, dic que més que una mesa de 

negociació és d'aprovació perquè ja ho teniu tot clar. 

Araceli Martín: es va fer arran d'una proposta que realitzà CCOO a través d'un 

escrit i com correspon. Es va començar a avaluar si era factible, es va pensar i 

vam veure com es podia arreglar amb tota la bona voluntat de l'Ajuntament, i 

llavors ens vam asseure el regidor, CCOO i una altra persona que va participar 

amb nosaltres, i vam començar a veure si era possible aquell pla d'ocupació 

que plantejava CCOO amb un acord amb l'Ajuntament. Se'ns va ocórrer una 

idea i vam intentar arreglar-ho. Fins que no ho tinguérem clar amb el sindicat, 

comprovàrem que s'acoblava al nostre conveni col·lectiu i tinguérem clares 

totes les solucions, no podíem portar-ho a la mesa de negociació. Demà tenim 

la mesa de negociació amb el sindicat, i d'ací pot ser que traguem una sèrie de 

conclusions que siguen favorables, tant per als tècnics de l'escola infantil com 

per a l'Ajuntament, i per a tots, que és el que busquem, el benestar general de 

tots. Tot això ens ha suposat bastants reunions, però no es pot portar així, 

sense més, a una mesa de negociació si prèviament no sabem a quines 

solucions arribarem i si són legals o no. Demà conclourem amb la legalitat. 

Javier Marí: bé, en l'última mesa de negociació es va portar el tema i no es 

tenia clar res. De fet, va ser un poc un “tenim aquest problema i el 

solucionarem entre tots”. Que CCOO o el sindicat que corresponga es pose en 

contacte amb vosaltres em sembla bé, no dubte que està ben fet, però si en 

principi és una mesa de negociació, quan els sindicats negocien amb vosaltres, 

per a nosaltres, l'oposició, no és una mesa de negociació. És una mesa de “ací 

està tot el peix venut” i ja està, i em sembla bé. Si els sindicats es posen 

d'acord amb vosaltres, i vosaltres amb els sindicats, ja està. 

Araceli Martín: com a secretària d'aquest ajuntament, per a portar un assumpte 

a una mesa de negociació, evidentment ha d'estar clar. He de tenir la voluntat 

dels sindicats, de la seguretat social i he de tenir-ho tot clar si propose a 

l'alcaldessa perquè ho porte a la mesa de negociació. Això s’ultimarà demà i 
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després estarà la mesa de negociació per a veure si a tots els partits polítics, a 

l'Equip de Govern i als sindicats CCOO i UGT els sembla bé, arran d'un pla 

d'ocupació que proposà CCOO posteriorment i que nosaltres vam començar a 

estudiar, i no teníem una plaça per a això. Després, pensant la solució millor 

per a tots, se'ns va ocórrer una idea. Hem començat a treballar sobre aquesta 

idea i serà possible, però ha d'aprovar-la la mesa de negociació i, després, el 

Ple de la corporació. 

Javier Marí: és complicat que no l’aprove la mesa de negociació ni el Ple. Clar 

que l’aprovaran. 

Alcaldessa: dels dos sindicats que representen els treballadors, un d'ells no 

s'ha manifestat. L'altre sí que s'ha molestat per intentar arribar a un acord i 

poder salvar la situació. Potser arribem a la mesa i l'altre sindicat diu que no. 

Javier Marí: tots els acords portats a la mesa de negociació, que estiguen 

negociats entre l'Equip de Govern i tots els sindicats, o els que siguen, ens 

semblaran bé, perquè estic segur que la solució serà bona. De la mala solució, 

segur que es traurà la millor. 

Alcaldessa: també és important que el treballador hi estiga d'acord. 

Araceli Martín: es tracta d'una solució, et torne a dir, que serà beneficiosa per 

a tots. I sobretot per als treballadors i per a l’Ajuntament mateix. I no es pot 

portar a la mesa de negociació fins que no es tinga tot clar, per això la 

portarem ara i es negociarà ara. Res més. Això és el que hem estat fent, 

treballant en aquest tema i, sobretot, pensant. 

9. Una altra cosa que m'ha sorprés, i ara ja canvie de tema. Aquesta pregunta 

és per al regidor d'Esports, has dit que el frontó està per al gaudi de tot el 

món? 

Juan José Carrión: fa un temps em vas comentar que semblava que era un 

vedat tancat i al final t'he fet cas, és un bon consell. 



 

 

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

 

 

Javier Marí: jo t'agraïsc molt que em faces cas, però ara el que has de fer és 

agafar l'ordenança on diu que jo per a utilitzar el frontó he de pagar, perquè 

estic incorrent en una il·legalitat quan jugue i no pague. Et convide a 

presentar, en el pròxim Ple, un punt en el qual modifiqueu l'ordenança que vas 

presentar per a cobrar tant en el frontó com en el futbet, etc. 

Juan José Carrión: en l'ordenança també posa que, a instàncies del regidor o 

de l'Equip de Govern, es podrà posar, llevar o reduir aqueixa taxa. Si lliges 

l'ordenança ho veuràs. 

Javier Marí: i això que va, depén del dia o has passat per escrit “avui es pot, 

demà no es pot”, o en aquest període de temps, com sap un ciutadà si avui 

t'has alçat amb ganes de cobrar o no? 

Juan José Carrión: igual que diu l'alcaldessa, avui tinc un bon dia i no cobre. 

Javier Marí: que bé, com vos cobriu. Quina llàstima que avui no estiga gravant 

el vídeo. 

Alcaldessa: sí que està gravant. Quant a l'ordenança d'esports, sí que cal fer 

una ordenança de cara a l'any que ve per uns errors que s'han detectat i 

després, igual que passa amb les borses d'ocupació, que es va deixar de 

puntuar l'empadronament perquè era inconstitucional, l'interventor ja ens ha 

comunicat que no és constitucional establir preus diferenciats per a 

empadronats i no empadronats. Des d'ací, quan a partir de setembre ens 

posem a treballar vos convide, tant per part del regidor com meua, a participar 

en la modificació de l'ordenança perquè siga un consens de tots, no hi ha cap 

tipus d'inconvenient. 

Javier Marí: per tant, es modificarà l’ordenança? 

Alcaldessa: sí, i podrem fer totes les aportacions que considerem. 

Javier Marí: aquesta és la resposta que esperava escoltar. 
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10. Quina és la diferència entre prefabricada i barracons? Que estigues 

governant o no ho estigues, aquesta és la diferència. 

Víctor Xercavins: si he dit abans que s’eliminaran tots els barracons, i he dit 

també que seria una mala solució. 

Javier Marí: i arran d'això jo et pregunte, quines accions s'estan portant amb 

la Conselleria perquè, d'una vegada per sempre, s’intente el tema de 

l'ampliació de les aules del col·legi? 

Vicente Pérez: és una cosa que hi ha pendent, que porta implícit un treball 

que és el desenvolupament i plantejament, a nivell estructural, del Pla general 

d'ordenació urbana, que com bé saps es va presentar en comissió especial i 

es tornarà a presentar ara al setembre per a portar-lo al Ple i aprovar-lo. A 

partir d'ahí, haureu vist en la documentació que se vos va passar en la 

comissió on està el sòl dotacional públic per a un futur col·legi nou, en el qual 

hi ha un compromís per part de la Conselleria, cal negociar amb els 

propietaris i llavors se'ns cedirà aquest espai a la Conselleria per a portar a 

terme aquest projecte.  

Javier Marí: i això, es podria delimitar d'alguna manera en temps? 

Vicente Pérez: despús-ahir mateix vaig estar reunit amb l'arquitecte redactor, 

el tècnic té previst aprovar al setembre la primera proposta del pla estructural 

perquè comence una exposició pública. En definitiva, tot allò que comentem 

en la comissió, perquè abans de desembre de 2017 entre la proposta del Pla 

general a la Conselleria de Territori. A partir d'aquest moment, aquest equip 

de govern i tots vosaltres n’estareu informats, es començarà tota la negociació 

amb els propietaris per a arribar a acords sobre la cessió de sòls per a futurs 

aprofitaments d'altres sectors, que es faça aquesta cessió i lliurar-li-la a la 

Conselleria i que ells comencen la redacció de projecte. Temps? Jo em 

compromet a portar el pla i fer-ne la negociació, i abans que acabe 2018 que 

tinguen aquell sòl cedit. Si ells es comprometen a fer el projecte i ampliar el 

col·legi, esperem que dins de dos o tres anys ho tinguem. 
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11. Ja que estàs contestant et faig la pregunta a tu, aquesta pregunta també 

és un clàssic, què passa amb el parc de Fontestad? 

Vicente Pérez: el parc de Fontestad, mitjançant un procés participatiu en el 

qual col·laborem les regidories d'Urbanisme i Infraestructures i Participació, 

Transparència i TIC, es va arribar a una decisió que va ser vendre’l. Farà cosa 

d'un mes i mig vaig tenir una reunió amb Vicente Subies i Jose Manuel Palau, 

la primera cosa que vam fer pel dret al tempteig, li vam oferir el parc 

de Fontestad, i ens va dir que no els interessava. A partir d'ací, aquest tema el 

porta José Miguel Pérez Abellán, l'assessor del nostre departament, per a 

veure quines altres possibilitats hi ha per a vendre aquell sòl. Cal entendre 

que el sòl és rústic, i no és el mateix preu que si fóra urbà, és menor. També 

tenim el famós tema del conveni de bonificació ICIO, es va parlar amb ells i la 

possibilitat de denúncia del conveni és molt complicada, però així i tot, se li ha 

sol·licitat la informació, no l'ha facilitat i, com que estem amb altres temes 

parlant amb ell, la veritat és que això ha quedat a un costat. Però depenent 

del resultat final de tot el que comporten aquestes reunions que s'estan 

realitzant amb Fontestad, anirem en una direcció o en una altra. Jo no sóc 

jurista, però la secretària sí que ho és, i veu molt poques possibilitats d'arribar 

a un acord amb ells pel contracte. 

Javier Marí: bé és possible, jo tampoc sóc jurista i és possible que no s'hi 

arribe. És veritat que si una empresa, siga de la magnitud que siga, juga a 

aquest doble paper amb l'Ajuntament, no s'hauria d'intentar arribar a acords 

amb ella, o almenys tenir més condicionats els acords pel fet d’haver-nos 

enganyat ja una vegada, i crec que un ajuntament està sempre per sobre de 

qualsevol empresa. 

Vicente Pérez: l'acord que s'està negociant amb ells és un acord que 

evidentment no descobriré ací, davant d'altres membres d'aquest equip de 

govern, inclòs l'exalcalde. Fou un plantejament que en el seu moment havia 

d'aparéixer i és molt beneficiós per a la caixa d'aquest ajuntament. Imagine 
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que tu, que en el seu moment vas ser regidor d'Hisenda, sabies que hi havia 

unes possibilitats de generar uns determinats ingressos amb unes 

determinades plusvàlues. 

Javier Marí: sí, el que passa és que jo vaig optar per un pla de sanejament i 

per altres compromisos, però bé, és perfectament lícit, no entre a discutir-ho. 

12. Com estem al juliol, no em queda més que felicitar tots els veïns i veïnes de 

Museros, que passen unes bones festes, que l'Equip de Govern no tinga cap 

problema en les festes, que tot transcórrega amb la normalitat que volem i que 

per a setembre ens tornem a veure tots, ja estarem en la segona part del 

terreny i això promet.  

 

En no haver-hi més temes a tractar, l’alcaldessa alça la sessió, i jo, com a 

secretària, estenc i certifique aquesta acta. 

Museros, amb data al marge 
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