
  

 

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA  

DE 29 DE SETEMBRE DE 2016 

  

  

 Núm. de sessió:  10  Lloc: sala de plens 

 Tipus: ordinària   Convocatòria: primera 

 Hora d’inici:  19.00 h   Hora d’acabament:   22.40 h 

  

ASSISTENTS 

 Alcaldessa: CRISTINA CIVERA I BALAGUER 
  

Regidors 

VICENT PÉREZ I COSTA 
NÉMESIS CARDONA GÓMEZ  
VÍCTOR XERCAVINS I GARCIA 
LAURA ASENSIO I TORMOS 
FRANCESC ALCAINA I COSTA 
JOSÉ M. AZNAR MONFERRER 
MARIO JORDÁ VIDAL 
DAVID MORENO BLANCO 
VICENTA LLACER SIMÓN 
JAVIER MARÍ VENTURA 
  

Secretària: ARACELI MARTÍN BLASCO 

Interventor: GONZALO GIL GÓMEZ 

  
ORDRE DEL DIA 

1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 30 de juny de 2016.  
2. Proposta d'aprovació de la moció presentada pel PP sobre el tipus impositiu de l'IBI urbà.  
3. Proposta d'aprovació de la moció presentada pel PP sobre seguiment de les mocions 
mitjançant la web municipal. 
4. Proposta d'aprovació de la moció conjunta dels grups polítics sobre la reestructuració de 
l'import dels guals en comunitats de veïns. 
5. Proposta d'aprovació de la moció presentada per Ciudadanos sobre l’inici d'actuacions 
contra Fontestad per incompliment del conveni.  
6. Proposta d'aprovació del compte general de 2015.  
7. Proposta d'aprovació de les bases de la subvenció per activitats esportives i musicals.  
8. Proposta d'aprovació de la modificació de l'Ordenança reguladora de preu públic de 
l'Escola Infantil de Primer Cicle Municipal.  
9. Proposta d'aprovació de la modificació de l'Ordenança rural de Museros.  
10. Proposta d'aprovació pel lloguer de parcel·les rústiques privades per a ús públic d'horts 
socials.  
11. Proposta d'aprovació de les festes locals de 2017. 
12. Proposta d'aprovació del canvi de representants en el Consell Escolar municipal.  



  

 

13. Proposta d'aprovació de l'adhesió del pacte valencià per la mobilitat segura i sostenible.  
14. Despatx extraordinari.  
15. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost 2017.  
16. Donar compte dels períodes mitjans de pagament. Trimestres 1 i 2 de 2016.  
17. Donar compte de l'informe trimestral de morositat. Trimestres 1 i 2 de 2016.  
18. Dació de comptes.  
19. Decret de l'alcaldia.  
20. Precs i preguntes. 
 
 
1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
L'alcaldessa informa de l'acta de la sessió ordinària de 30 de juny de 2016, la còpia de la qual 
ha sigut repartida prèviament a tots els regidors. 
 
La regidor del Partit Popular, Vicenta Llácer, sol·licita que es complete l'explicació que dóna el 
regidor de Transparència, Mario Jordá, en el punt seté de dació de comptes, pel que fa a la 
venda del parc de Fontestad, que es transcriu molt resumidament. 
  
Amb l'excepció de la correcció en l'acta del 30 juny de 2016, aquesta s'aprova per unanimitat.  
 
2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP POPULAR SOBRE EL TIPUS 
IMPOSITIU DE L'IBI URBÀ 
 
L'alcaldessa presenta moció del grup municipal Popular al Ple perquè siga debatuda, la còpia 
de la qual ha sigut prèviament repartida a tots els regidors i que es presenta a tot seguit: 
 
Pren la paraula la regidora del grup municipal Popular, Vicenta Llácer, per presentar la moció 
del seu grup.  
 

 MOCIÓ 
 
 
Presentada per José M. Aznar Monferrer, portaveu del grup municipal Popular a l'Ajuntament 
de Museros a l'empara del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals per al seu debat i votació de la moció del tipus impositiu lBl urbà per a l'any 
2017. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atés que el Ple de l'Ajuntament de Museros, el 28 d'octubre de l'any 2015, va aprovar els tipus 
impositius diferenciats en el lBl urbà, amb diferents categories en els tipus (béns immobles de 
naturalesa urbana, magatzems, indústria, comerç, oficines, garatges i d’altres usos). 
 
Tot tenint en compte que la votació conjunta que es va fer en la sessió plenària de 28 d'octubre 
de 2015 per fixar el tipus impositiu per a l'any 2016, va ser legal però absolutament injusta. 
 
Atés que l'aplicació de diferents tipus impositius l'any 2016 ha creat confusió, malestar i 
greuges comparatius. 



  

 

 
 
Per tot això, el grup municipal Popular proposa l'adopció de l’acord següent: 
 
ACORD 
 
Que el tipus impositiu per a l'any 2017 siga del 0,60% per a totes les categories de l’lBl urbà. 
 
Després de les intervencions dels grups polítics es desestima la moció per 3 vots a favor del PP, 
una abstenció de C’s i 9 vots en contra de l'equip de Govern (4 del PSOE, 3 de Compromís, 1 
d'EU, 1 de PGM).  
 
3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL LA MOCIÓ PRESENTADA PEL PP SOBRE SEGUIMENT DE LES 
MOCIONS MITJANÇANT LA WEB MUNICIPAL 
 
L'alcaldessa presenta la moció presentada pel PP sobre seguiment de les mocions a través de la 
web municipal al Pler perquè siga debatuda. 
 
MOCIÓ 
 
Que presenta José María Aznar Monferrer, portaveu del grup municipal Popular en 
l'Ajuntament de Museros en nom i representació d’aqueix, mitjançant aquest escrit, i en ús de 
les atribucions que li confereix i a l'empara del que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local, i la Llei 8/2010, Generalitat, de la de règim local de la 
comunitat valenciana, i el Reial decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
Són moltes les mocions que es presentades al llarg dels anys pels partits polítics i quan 
s'aproven no hi ha posteriorment un seguiment d’aqueixes per part dels Ciudadanos i de les 
associacions o entitats del municipi. I encara més, moltes d'aqueixes s'aproven i queden en una 
mera declaració o intenció sense que siguen executades; per això, des del grup municipal 
Popular, volem presentar aquesta moció perquè tots puguem conéixer les mocions aprovades 
o no, i les que s'han aprovat en quin tràmit es troben. Tot això amb l'objectiu de dotar de més 
transparència la gestió i la tramitació de les diferents mocions que es presenten al ple. 
 
Sobre la base de tot això, el grup municipal Popular proposa l'aprovació següent: 
 
ACORD 
1. Crear un apartat en la web de l'Ajuntament de Museros on es visualitze una fitxa que reculla 
en quina situació es troba la moció presentada. 
2. Que en aqueixa fitxa conste el document adjunt de la moció, amb el certificat del secretari 
del grup que la presenta, els qui la recolzen i els qui la rebutgen o s'abstenen: 
- Rebutjada o aprovada. 
- Pressupostada o en procés de modificació pressupostària. 
- Tràmits administratius a realitzar i la seua evolució. 
- Si s'està a l'espera de contestació d'altres organismes. 
- En execució, procediment i desenvolupament. 
- Incidències. 
- Finalització. 



  

 

3. Que aquest acord, si finalment s'aprova, siga amb efecte retroactiu a les mocions 
presentades en aquesta legislatura. 
 
En finalitzar les intervencions dels grups polítics, es desestima la moció per 4 vots a favor del 
PP i un de C’s, i 9 vots en contra de l'equip de Govern (4 del PSOE, 3 de Compromís, 1 d'EU, 1 
de PGM).  
 
4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS SOBRE LA 
REESTRUCTURACIÓ DE L'IMPORT DELS GUALS EN COMUNITATS DE VEÏNS 
 
L'alcaldessa presenta la moció conjunta dels grups polítics al Ple perquè siga debatuda, la còpia 
dels quals ha sigut prèviament repartida a tots els regidors i que es presenta a continuació: 
Cristina Civera i Balaguer, Víctor Xercavins i Garcia, Mario Jordá Vidal, David Moreno Blanco, 
Javier Marí Ventura i José María Aznar Monferrer, presenten, al Ple de l'Ajuntament de 
Museros, la següent moció perquè siga aprovada mitjançant aquest escrit, a l'empara del que 
estableix el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
MOCIÓ PER A LA REESTRUCTURACIÓ DE L'IMPORT DELS GUALS EN COMUNITATS DE VEÏNS 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El passat mes de desembre, el Partit Popular presentà en ple la moció per a la rebaixa de la 
taxa de guals en comunitats de veïns; que fou retirada a petició de l'equip de govern per a un 
estudi conjunt. 
 
Després de les reunions mantingudes els dies 3 de febrer i 19 d'abril per  tractar l'assumpte de 
l'import dels guals de les comunitats de veïns, es constata que la càrrega impositiva que 
suporten aquestes no és la més adequada si es té en compte el benefici que aporten a la resta 
de veïns per l'alliberament de places d'aparcament que suposen els garatges comunitaris, com 
també la descongestió del trànsit que suposa la cerca d'aparcament. 
 
Per això, es proposa aplicar una reducció en l'import dels guals, i es planteja fer-la progressiva. 
Tot treballant sobre si el descompte podria arribar fins al 25% o, per contra, reduir l'últim tram, 
concloem deixar el descompte final en un 20% i agrupar en l'últim tram totes les comunitats de 
més de 17 vehicles. 
 
L'import de la reducció que es proposa és:  

• 10% en el 2017 

• 15% en el 2018 

• 20% en el 2019 
 
En les tarifes actuals s'aplica un factor constant de 9,015 € per plaça i metre. L'import varia en 
funció de la reserva d'aparcament (els metres lineals de línia pintada al sòl) i el tram de 
facturació (que depén del nombre de places de garatge). 
 
Es presenten a continuació les taules següents: 
 
- Taula actual: es reflecteix el preu per metre lineal en cada interval, i l'import per a una reserva 
de 3,5 metres lineals. 
- Taula 2017: es reflecteix el preu per metre lineal en cada interval, i l'import per a una reserva 



  

 

de 3,5 metres lineals amb el descompte del 10% proposat per a 2017. 
- Taula 2018: es reflecteix el preu per metre lineal en cada interval, i l'import per a una reserva 
de 3,5 metres lineals amb el descompte del 15% proposat per a 2018. 
- Taula 2019: es reflecteix el preu per metre lineal en cada interval, i l'import per a una reserva 
de 3,5 metres lineals amb el descompte del 20% proposat per a 2019. 
 
  

ACTUAL ACTUAL RESERVA DE 3,5 M 

Menor o igual a 4 36,06 € m/l 126,21 € 

Menor o igual a 8 72,12 € m/l 252,42 € 

Menor o igual a 12 108,18 € m/l 378,63 € 

Menor o igual a 16 144,24 € m/l 504,84 € 

Menor o igual a 20 180,3 € m/l 631,05 € 

21 o més places 216,36 € m/l 757,26 € 

  

2017 (-10%) € m/l RESERVA DE 3,5 M 

Menor o igual a 4 32,45 € m/l 113,58 € 

Menor o igual a 8 64,91 € m/l 227,19 € 

Menor o igual a 12 97,36 € m/l 340,76 € 

Menor o igual a 16 129,82 € m/l 454,37 € 

17 o més places 162,27 € m/l 567,95 € 

  

2018 (-15%) € m/l RESERVA DE 3,5 M 

Menor o igual a 4 30,65 € m/l 107,28 € 

Menor o igual a 8 61,30 € m/l 214,55 € 

Menor o igual a 12 91,95 € m/l 321,83 € 

Menor o igual a 16 122,60 € m/l 429,10 € 

17 o més places 153,26 € m/l 536,41 € 

  

2019 (-20%) € m/l RESERVA DE 3,5 M 

Menor o igual a 4 28,85 € m/l 100,98 € 

Menor o igual a 8 57,70 € m/l 201,94 € 

Menor o igual a 12 86,54 € m/l 302,90 € 

Menor o igual a 16 115,39 € m/l 403,87 € 

17 o més places 144,24 € m/l 504,84 € 

  
ACORDS 
 
Es pot aplicar la reducció acordada de manera progressiva: 

• 10% en el 2017. 

• 15% en el 2018. 

• 20% en el 2019. 



  

 

 
S'acorda que els intervals passen a ser els següents: 

◦ Menor o igual a 4  

◦ Menor o igual a 8 

◦ Menor o igual a 12 

◦ Menor o igual a 16 

◦ 17 o més 
 
Després de les intervencions dels grups polítics, s'estima la moció per unanimitat. 
 
 
5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER CIUDADANOS SOBRE INICI 
D'ACTUACIONS CONTRA FONTESTAD PER IMCUMPLIMIENTO DEL CONVENI 
 
L'alcaldessa presenta la moció de C’s al Ple perquè es debata, la còpia dels quals ha sigut 
prèviament repartida a tots els regidors i que es presenta a continuació: 
 
Javier Marí Ventura, regidor de Ciudadanos Partido de la Ciudadania, de l'Ajuntament de 
Museros, presenta moció següent al Ple perquè siga debatuda i aprovada, si escau, d'acord 
amb el següent: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Pel maig de 2012, l'empresa Fontestad, situada en el terme de Museros, va patir un gran 
incendi que pràcticament va destruir completament les instal·lacions d'aquesta empresa. 
 
Una vegada decidit per la direcció la reconstrucció de l'empresa s'enfrontava a nombroses 
despeses, entre aquestes l’ICIO (impost construccions i obres), del qual és l'Ajuntament 
perceptor d'aquest impost. 
 
en ser voluntat de l'equip de govern en aquell moment, no obstaculitzar ni agreujar la 
construcció de l'empresa presenta un conveni entre l'Ajuntament i Fontestad en el qual, en 
poques paraules, l'empresa s'estalviarà 150.000 € d'aqueix impost a canvi que l'empresa 
contracte a 150 persones (mínim) empadronades a Museros. 
 
Actualment, el portaveu de Ciudadanos a Museros ha realitzat, reiterades vegades, preguntes 
per saber del compliment d'aquest conveni per part de Fontestad. Les respostes de l'actual 
corporació ratifiquen l'incompliment del conveni i l'escassa col·laboració per part de la 
mercantil Fontestad a informar dels contractats de Museros. 
 
Per tot això, el grup municipal Ciudadanos considera aquesta acció com una burla a 
l'Ajuntament i una falta de respecte als contribuents de Museros que ha de ser solucionada per 
més altes esferes. 
 
ACORD 
 
Emprendre accions judicials per part de l'Ajuntament de Museros contra la mercantil Fontestad 
en sol·licitar la contractació dels empadronats que es va acordar o l'ingrés dels 150.000 € que 
es van bonificar en el seu moment. 



  

 

 
 
Després de la lectura de la moció per part del regidor Fco. Javier Marí Ventura, es retira la 
moció que es presentarà conjuntament amb els altres grups polítics en el pròxim ple. 
 
6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2015. 
DICTAMEN DEL COMPTE GENERAL DE 2015 
 
Rendits els estats i comptes de l'entitat local de l'exercici de 2015 per l'alcalde- presidenta, 
d’acord amb l'article 212.1 del TRLRHL. 
 
Atés que l’Àrea d’Intervenció ha emés un informe d'acord amb el TRLRHL sobre el compte 
general de la corporació per a l'exercici 2015. 
 
Vist que el compte general de 2015 es va sotmetre a dictamen de la Comissió Especial de 
Comptes el 22 de juny de 2015, i que juntament amb aquest es va exposar al públic durant 15 
dies (anunci publicat en Butlletí Oficial de la Província de 5 de juliol de 2016), i que durant 
aquests 8 interessats més van presentar reclamacions, objeccions i observacions. 
 
Vist que transcorregut aqueix termini, no s'han produït reclamacions, objeccions i 
observacions.  
 
Atés que el compte general de 2015, en finalitzar el període d'exposició al públic, ha de 
sotmetre's de nou a dictamen de la Comissió Especial de Comptes (212.3 del TRLRHL). 
 
Atés que el compte general de 2015, 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 de l’1 d'octubre, el Ple de la corporació 
acorda, per unanimitat, el següent: 
 
Únic. Dictaminar favorablement, en haver transcorregut el preceptiu període d'exposició 
pública sense que s'hagen presentat al·legacions, el compte general de la corporació de 
l'exercici de 2015, integrat pels estats i comptes de l'entitat local, amb informe de la 
Intervenció, d’acord amb la secció 2a del capítol III del títol IV del TRLRHL i amb el capítol II del 
títol IV de la ICAL EHA 4041/2004, amb el resum següent: 
 
Romanent de tresoreria 3.346.424,67 
Excés de finançament 2.073.510,40 
Romanent de tresoreria per a despeses generals -61.275,31 
Resultat pressupostari ajustat 214.209,98 
Resultat de l'exercici 371.710,46 
Total actiu 31.257.757,96 
Total passiu 31.257.757,96 
 
7. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES DE LA SUBVENCIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES I 
MUSICALS 
 
En ser voluntat de l'equip de govern promoure entre els xiquets i joves del municipi la 
realització d'activitats esportives i musicals, en horari extraescolar, i mitjançant els clubs 



  

 

esportius i les associacions culturals locals, en contribuir així al seu desenvolupament físic i 
intel·lectual, i a desenvolupar els valors de l'esforç, la superació, el treball en equip, la 
creativitat, la responsabilitat, el companyonia i el respecte a les regles. 
 
Vist l'informe de l'interventor núm. 216 de 2016, el Ple de la corporació acorda, per unanimitat, 
el següent: 
 
Primer. Aprovar les bases reguladores, incloses en l'expedient, per al curs 2016/2017 de la 
subvenció a entitats esportives i culturals per a la realització d'activitats esportives i musicals. 
 
Segon. Assumir el compromís de dotar en el pressupost de 2017 la quantitat de 15.000 € en 
l'aplicació 3.341.48000 per atendre les despeses derivades de les concessions de subvencions 
que s'efectuen en el marc d'aquestes bases reguladores.  
 
Tercer. Donar trasllat i publicitat de les bases aprovades tant en la Base de Dades Nacional de 
Subvencions com als diaris oficials que corresponguen. 
 
8. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREU 
PÚBLIC DE L'ESCOLA INFANTIL DE PRIMER CICLE MUNICIPAL 
 
Atés que el sistema de bons de Conselleria per a educació infantil de primer cicle ha modificat 
el seu funcionament i les quanties de manera sensible, i ha establert diferents imports de 
subvenció d’acord amb diversos criteris de baremació, entre els quals la renda de la unitat 
familiar. 
 
Atés que la nostra Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis a l'Escola 
Infantil Municipal de Primer Cicle no s'adequa al nou sistema de bons de Conselleria abans 
esmentat, resulta necessari emprendre la seua modificació de manera que s'establesca un 
import sobre el qual es descomptarà l'import del bo Conselleria finalment concedit a cada 
família. 
 
Vist l'informe de l'interventor, el Ple de la corporació acorda, per unanimitat, el següent: 
 
Primer. Acordar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per 
prestació de serveis a l'Escola Infantil Municipal de Primer Cicle, el text de la qual resta de la 
manera següent:  
 
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DE SERVEIS A L'ESCOLA INFANTIL 
MUNICIPAL DE PRIMER CICLE 
 
Article 1. CONCEPTE 
 
D’acord amb el que es preveu del 41 al 47, del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament de Museros 
percebrà el preu públic per la prestació de serveis d'assistència i educació, menjador, activitats 
extraescolars i qualsevol altra que desenvolupe la personalitat del xiquet i s'estime d'interés, a 
l’Escola Infantil de Primer Cicle Municipal, que es regirà per aquesta ordenança. 
  
Article 2. Obligació de pagament 



  

 

L'obligació de pagament del preu públic naix des que s'inicia la prestació dels serveis 
assenyalats en l'article anterior. La mensualitat serà fixa durant tot el curs escolar, 
independentment dels dies lectius de cada mes. La no assistència del xiquet o de la xiqueta 
durant un període determinat no suposarà cap reducció dels preus públics. El servei de 
menjador es reportarà mensualment o per dies d'ús mitjançant un bo de deu dies. 
  

Article 3. Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament els qui es beneficien d'aquests serveis. Entenem com a tals els 
pares, representants legals o les persones que hagen sol·licitat l'admissió de l'usuari. 
 
Article 4. Quantia 

Ensenyament 

De setembre a juliol: d’1 a 2 anys 272,00 € 

De setembre a juliol: de 2 a 3 anys 218,00 € 

Matrícula 60 € 

Menjador 80 €/mes 

Abonament menjador - 10 usos 60 € 

Hores extra de 07.30 h a 09.00 h 30 €/mes 

Hores extra de 17.00 h a 18.00 h 20 €/mes 

  

Sobre el preu públic recollit a la taula anterior es descomptarà, a cada família, l'import 
corresponent a la subvenció de la Conselleria d'Educació (bo Conselleria). 
 
Una vegada iniciat el curs escolar, i en el cas que quedaren places disponibles al centre, la Junta 
de Govern Local podrà acordar l'exempció del pagament de la matrícula, com a mesura per a 
afavorir o incentivar l'ocupació de les places vacants. 
  
Article 5. Bonificacions 
Bonificació per escolarització en el mes de juliol: com que el bo Conselleria cobreix els mesos 
de setembre a juny, l'Ajuntament de Museros bonificarà les famílies beneficiàries del bo 
Conselleria que mantinguen els seus fills escolaritzats en l’Escola Infantil de Primer Cicle 
Municipal durant el mes de juliol amb un import igual al que percebien en concepte de bo 
Conselleria.  
 
Bonificació per renda: els pares o tutors empadronats a Museros que acrediten, autoritzant 
l'Ajuntament de Museros a consultar les seues dades en l’AEAT, uns ingressos anuals inferiors a 
25.000 € tindran dret a la següent bonificació: 

• Pares o tutors d'alumnes d'1 a 2 anys: 41 €/mes per als mesos de setembre a juliol. 



  

 

• Pares o tutors d'alumnes de 2 a 3 anys: 28 €/mes per als mesos de setembre a juliol. 
Els ingressos anuals es computaran d’acord amb les instruccions que a aquest efecte elabore el 
Departament d'Intervenció de l'Ajuntament de Museros. 
  
Article 6. Gestió 
El pagament es realitzarà mitjançant rebut mensual domiciliat o ingrés efectiu en el compte 
corrent de l'Ajuntament de Museros, de qualsevol entitat bancària del municipi, per 
mensualitat anticipada de l'1 al 5 de cada mes. La falta de pagament de dues mensualitats 
consecutives comporta la pèrdua del dret a la prestació del servei. La retirada de l'alumne del 
centre haurà de ser comunicada per escrit a la direcció del centre abans del dia 15 del mes 
anterior. En cas d'incompliment d'aquesta obligació, es facturarà el rebut corresponent a la 
mensualitat.  
 
Les altes que es produïsquen dins dels quinze primers dies de cada mes causaran la meritació 
de la quota mensual que serà satisfeta dins dels cinc dies següents. Les que es produïsquen 
després del dia quinze de cada mes causaran la meritació de la quinzena corresponent. 
Els dèbits per quotes reportades no satisfetes que l'Administració no haja percebut en els 
termes assenyalats es recaptaran d’acord amb els procediments generals del Reglament de 
recaptació i disposicions concordants. 
  
Article 7. Crèdits incobrables 
Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no hagen pogut fer-
se efectives pel procediment de constrenyiment. Per a declarar-les com a tals, es formalitzarà 
l'expedient corresponent, d'acord amb el que preveu el Reglament general de recaptació 
vigent. 
  
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança fiscal estarà en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses, i 
s’aplicarà a cursos escolars futurs a falta que s’actualitze. 
  
Segon. Que se sotmeta a informació pública, per un període de trenta dies, mitjançant edicte 
que es publicarà al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats 
puguen examinar l'expedient i presentar reclamacions o suggeriments. 
 
Tercer. Que es done compte a l’Ajuntament de les reclamacions i dels suggeriments que es 
formulen, que es resoldran amb caràcter definitiu, o, en cas que no es presentaren 
reclamacions, l'acord provisional passarà automàticament a definitiu. 
 
Quart. Que l'acord definitiu i el text de les ordenances aprovades i modificades hauran de 
publicar-se al Butlletí Oficial de la Província, i entrarà en vigor a partir de la publicació. 
 
 
9. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA RURAL DE MUSEROS 
 
Atés que correspon al Ple la competència per modificar les ordenances i reglaments, d'acord a 
la Llei de bases de règim local 7/1985. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Agricultura, el Ple de la corporació acorda, per 
unanimitat, l’acord següent: 



  

 

 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança rural de Museros, el contingut de la 
qual és el següent: 
 
 
Article 3. Distància entre tancaments i camins, sèquies o vies pecuàries, apartat 2. 
On diu: 
 
2. Distàncies entre vies pecuàries i el tancament de finques. 
Es regiran per la legislació vigent en aquesta matèria, i han de sol·licitar la preceptiva llicència 
d'obra a l'Ajuntament de Museros i l’autorització de l'organisme competent. En tot cas, 
qualsevol sistema de tancament utilitzat no haurà obstaculitzar, impedir o modificar el curs de 
les aigües naturals o de reg. 
 
Es proposa: 
2. Distàncies entre vies pecuàries i el tancament de finques.  
El tancament d'una finca haurà de retirar-se del límit del camí, endinsant-se en la finca 50 cm. 
S'ha de sol·licitar la preceptiva llicència d'obra a l'Ajuntament de Museros i l’autorització de 
l'organisme competent. En tot cas, aquests tancaments es regiran per la legislació vigent en 
aquesta matèria i qualsevol sistema de tancament utilitzat no haurà d’obstaculitzar, d’impedir o 
de modificar el curs de les aigües naturals o de reg. 
 
Justificació: Es tracta de concretar exactament la distància entre el límit del camí i la tanca de la 
finca rústica i es pren com a criteri la distància que tradicionalment s'havia exigit en aquests 
casos. 
 
Article 7. Camins públics i privats 
Afegir un article en segon lloc: 
 
Es proposa: 
2. Els camins rurals del terme de Museros tindran una amplària mínima de 3 m.  
Si els alçaments topogràfics actuals o passats donaren com a resultat que el camí rural en 
qüestió no arriba a l'amplària mínima, l'Administració exercirà les seues competències per 
aconseguir aquesta amplària en emparar-se en el benefici públic de l'acció. En tot cas, a efecte 
de permisos municipals per a tancament de finques rústiques i d’altres qüestions semblants, 
l'Ajuntament sempre utilitzarà aquesta amplària mínima. 
 
Segon. Que se sotmeta a informació pública, per un període de trenta dies, mitjançant edicte 
que ha de publicar-se al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província, perquè els 
interessats examinen l'expedient i presenten reclamacions o suggeriments. 
 
Tercer. Que s’informe a aquest Ajuntament de les reclamacions i suggeriments que es 
formulen, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no s’hi presentaren 
reclamacions, l'acord provisional passarà automàticament a definitiu. 
 
Quart. Que l'acord definitiu i el text de l'ordenança aprovada i modificada haurà es publique al 
Butlletí Oficial de la Província, i entre en vigor a partir de la seua publicació. 
 
Després de les intervencions dels grups polítics, s'estima la moció per unanimitat. 



  

 

10. PROPOSTA D'APROVACIÓ PER Al LLOGUER DE PARCEL·LES RÚSTIQUES PRIVADES PER A ÚS 
PÚBLIC D'HORTS SOCIALS 
 
D’acord amb els beneficis que té la implantació d'horts socials al municipi de Museros, com 
ara: 
 
- Donar l'oportunitat a persones del poble d'iniciar-se en l'agricultura i d’obtenir productes de 
la terra per a la seua pròpia alimentació. 
- Lluitar contra l'abandó de la terra que per diverses raons es produeix en els últims anys. 
- Fomentar una alimentació sana i de proximitat entre la població. 
- Mitigar la deterioració paisatgística que produeix l'abandó de la terra. 
 
I vist, també, que hi ha una alta probabilitat que, per a la seua implantació, es puga optar a una 
subvenció de la Diputació de València, es vol procedir a llogar una parcel·la rústica periurbana 
entre 2 i 4 fanecades, per la qual cosa es  redacta aquesta providència als efectes adients.  
 
DISPOSE  
Que la secretària general emeta un informe sobre la legislació aplicable i el procediment a 
seguir. 
 
En acabar les intervencions dels grups polítics, s'estima la moció per unanimitat. 
 
11. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE 2017 
 
L’alcaldessa presenta la proposta següent al Ple perquè s’aprove: 
 
 
Per tal d'elaborar el calendari laboral de la província, la Direcció Territorial d'Ocupació i Treball, 
pel que fa a les festes laborals de caràcter local, d'acord amb l'article 37.2 del RDL 1/1995, de 
24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de l'estatut dels treballadors, i disposicions 
concordants, disposa que ha de ser determinada específicament per les corporacions locals, la 
data i denominació de les dues festes locals que, amb caràcter de no recuperables, tindran lloc 
al municipi durant l'any pròxim. 
 
El Ple de la corporació acorda, per unanimitat, acorda el següent: 
 
Primer. Aprovar el calendari laboral per a l'any 2017, amb les festes laborals de caràcter local 
següents: 

 

• Dilluns, dia 24 d'abril. 

• Dimecres, dia 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 adients. 
 
12. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CANVI DE REPRESENTANTS EN EL CONSELL ESCOLAR 
MUNICIPAL 
 
L’alcaldessa presenta la proposta següent al Ple perquè s’aprove: 



  

 

  
 
Vist l'escrit d'UGT en el qual demanen el canvi del seu representant en el Consell Escolar 
Municipal, José María Bolea Sala, per la seua delegada, Cristina Álvarez Vicioso, el  Ple de la 
corporació acorda, per unanimitat, el següent: 
 
Primer. Aprovar la proclamació de Cristina Álvarez Vicioso, com a representant de l'organització 
sindical UGT en el Consell Escolar Municipal. 
 
Segon. Notificar aquest acord al Consell Escolar Municipal i expedir el seu nomenament a la 
representant. 
 
13. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ Al PACTE VALENCIÀ PER A LA MOBILITAT SEGURA 
I SOSTENIBLE 
 
L’alcaldessa presenta la proposta següent al Ple perquè s’aprove:  
 
 
El model de mobilitat urbana actual no assegura, a la ciutadania, un entorn que garantesca el 
seu dret a l'accessibilitat en unes condicions de mobilitat adequades, segures i amb el mínim 
impacte ambiental possible. Per canviar-ho, a més, serà necessari el concurs de totes les 
administracions, especialment la implicació activa de l'administració autonòmica i local. 
 
La mobilitat urbana segura i sostenible és un dret dels ciutadans a elegir formes de desplaçar-
se respectuoses amb la seua salut i la seua seguretat, adaptades als límits físics i ambientals de 
la ciutat, que fomenten l'ús de les maneres de transport més eficients, que garantesquen 
l'accessibilitat de tots en temps i en costos raonables i que permeten el creixement econòmic i 
el benestar de la població a llarg termini. 
  
La Generalitat i la FVMP aprofiten la realització de la Setmana Europea de la Mobilitat per 
proposar una acció conjunta de renovació del nostre compromís per la mobilitat sostenible: 
Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible. 
 
Sens dubte, els objectius i compromisos del Pacte concorden tant amb la voluntat de les 
institucions com de la nostra societat civil. Tots pretenem que els ciutadans de la Comunitat 
Valenciana recuperen els espais urbans i fer de les ciutats i pobles llocs accessibles per a tots. 
 
El Ple de la corporació acorda, per unanimitat, el següent: 
 
Primer. L'adhesió de l'Ajuntament al Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible. 
 
Segon. Remetre aquest acord al Servei de Mobilitat Urbana (Conselleria d'Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori), als efectes adients. 
 
 
14. DESPATX EXTRAORDINARI 
La senyora alcaldessa sotmet a votació la urgència per incloure en l'ordre del dia de , per tal  de 
 
 



  

 

S'aprova, per unanimitat, incloure l'acord per a la . 
15. DACIÓ DE COMPTES DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2017 
 
L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, estableix, en l'article 13, l'obligació de remetre abans 
de l'1 d'octubre informació sobre les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici 
següent. 
 
La remissió, d’acord amb l'article 5 de l'Ordre HAP/2105/2012, ha d'efectuar-se per mitjans 
electrònics i mitjançant signatura electrònica al sistema que el Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques (MINHAP) habilite per aquest motiu. 
 
Vist el que s’indica als paràgrafs anteriors i vist l'informe de l'interventor, s'acorda: 
Primer: Aprovar les línies fonamentals del pressupost 2017 de conformitat amb el detall i 
desglossament de les taules annexes a aquest decret. 
 
Últim: Informar al Ple de les línies pressupostàries aprovades per a 2017. 
 
 
16. DACIÓ DE COMPTES DELS PERÍODES MITJANS DE PAGAMENT. TRIMESTRES 1 I 2 DE 2016 
 
L'alcaldessa informa al Ple de la justificació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, 
dels períodes de pagament següents: 

 
• Primer trimestre any 2016, el període mitjà de pagament global a proveïdors 
trimestral és de 25,51 dies. 
 
• Segon trimestre any 2016, el període mitjà de pagament global a proveïdors 
trimestral és de 22,03 dies. 

 
17. DACIÓ DE COMPTES DE L'INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT. TRIMESTRES 1 I 2 DE 
2016. 
 
L'alcaldessa informa al Ple de la justificació al Ministeri d'Hisenda de l'informe de morositat del 
primer trimestre de 2016. 
 

Pagaments realitzats en el període 

Període mitjà de pagament 
(PMP) 

Dins del període legal Fora del període legal de pagament  

  Nombre de 
pagaments 

Import  Nombre de 
pagaments 

Import  

50,40 408 181.094,04 118 70.442,51 

Interessos de demora pagats en el període 

TOTAL d’ interessos de demora 00,00 

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del període 

TOTAL d’operacions pendents de pagament a final del trimestre 

Període mitjà de Dins del període legal Fora del període legal de pagament 



  

 

pagament (PMP)   

  Nombre de 
pagaments 

Import  Nombre de 
pagaments 

Import  

64,77 286 159.152,85 46 87.577,45 

       
  
 
18. DACIÓ DE COMPTES 
 
L’alcaldessa informa de tot el que ha esdevingut des del passat ple ordinari de 30 de juny de 
2016. 
 
L’alcaldessa informa de les subvencions que s'han rebut per a cultura:  

 
• 1.352 €, per a equipament d'edificis culturals. 
• 6.500 €, destinada a la celebració del 25é Aniversari de la Casa de Cultura. 

 
També fa referència que l’Ajuntament ha comprat dos desfibril·ladors a petició del grup 
municipal Ciudadanos. L'Obra Social La Caixa, es fa càrrec de l'import de la factura d'aquesta 
compra i agraeix el gest del director de La Caixa, per intentar fer alguna cosa pel poble. 
L'Ajuntament destinarà aqueix import a emergències socials municipals.  
 
El regidor d'Educació, Víctor Xercavins, informa de tots els problemes per a l'ampliació del CP 
Blasco Ibáñez al solar existent i es rep la notificació de Conselleria d’aquesta ampliació, però cal 
facilitar una nova ubicació amb una sèrie de condicions, serà un procés llarg i s'informarà de 
tots els passos. 
 
També informa de la subvenció rebuda de 6.500 € per a la realització d'actes culturals, i es 
destina als actes del 25é Aniversari de la Casa Cultura. (REPETIT) 
 
També informa de la desaparició del barracó del pati del CP Blasco Ibáñez, perquè s'han 
habilitat dues aules al Centre Social de Dia, i es llevarà la solera que ha quedat al pati, fins a la 
nova ampliació del col·legi. 
 
Finalment informa del problema de saturació del menjador escolar, i s’ampliarà, per això s'han 
derrocat els serveis de la part posterior, que no s'utilitzaven, i esperem licitar l'obra per 
instal·lar el barracó de l'ampliació del menjador, però els tràmits en l'Administració són lents, 
esperem que pel novembre estiga condicionat, prega paciència i col·laboració a les professores 
i monitores. 
 
La regidora de Benestar Social, Laura Asensio, informa de la campanya d'igualtat de la 
Diputació de València, i proporciona dues modalitats i subvenciona una part, la primera 
modalitat, que té dos apartats, se subvenciona un 40%, i la segona part, és fer un pla d'igualtat. 
En la segona modalitat, la previsió d'un pla d'igualtat, com ací no tenim un pla d'igualtat, doncs 
el descartem. L'altra modalitat seria contractar un tècnic d'igualtat però para això s'ha de tenir 
un pla d'igualtat. 
 
Ens hem adherit a la primera modalitat i ens subvencionen 725 € per fer el pla d'igualtat. 
 



  

 

Dóna compte de les ajudes d'emergències socials amb un total de 22.000 € aproximadament, i 
enguany, s'han incrementat en 44.000 €, aproximadament, i per tant, hi ha un increment de 
20.000 € més en ajudes d'emergència social. 
 
El regidor d'Agricultura i Medi Ambient, Francesc Alcaina, informa del pàrquing dissuasori, que 
s'ha muntat a la parcel·la on es feia la setmana taurina, està parat, esperem que la terra 
s'assente, en breu es pintaran les places de pàrquing, i es faran les obres d'accessos i al carrer 
de Joan Fuster es prohibirà aparcar perquè continuarà sent de doble direcció, i molt aviat es 
podrà utilitzar. 
 
El regidor de Transparència, Mario Jordá, informa del conveni subscrit amb la Universitat de 
València per a l'adquisició d'un becari de comunicació perquè emprenga un pla de 
comunicació, i també gestionarà la pàgina web, amb més informació i més apartats.  
 
També informa de la posada en marxa del portal de transparència, mitjançant el programa 
Gestiona i com de fàcil que serà d'utilitzar i si aquest no funciona o és molt complicat se 
cercarà un altre portal que ja es tenen ofertes però són més cars. 
 
Finalment, s’informa sobre la intenció del govern de treballar el concepte de govern obert, que 
està publicat al BIM, i en el qual es treballen tres conceptes: transparència, participació i 
rendició de comptes. Al BIM, s’informa sobre un acte de rendició de comptes per al 19 
d’octubre, amb interacció de públic, i que siga amè. S’informarà sobre aquest amb bans i amb 
el Whatsapp de l’Ajuntament. 
   
 
 
19. DECRETS D’ALCALDIA 
 
S'informa de la relació de decrets del número 899 al 952 de 2016, tots dos inclosos.  
 
Des del número 2 al 13 en el programa Gestiona. 
 
L'equip de govern dels grups: Socialista, Compromís, EUPV i PGM es donen per assabentats i 
conformes. 
 
Els grups Popular i Ciudadanos es donen per assabentats i no conformes.  
 
 
20. PRECS I PREGUNTES 
 
L’alcaldessa obri el torn de precs i preguntes. 
 
Pren la paraula el portaveu del PP, José M. Aznar que comenta que en la Comissió 
d'Urbanisme del 4 d'agost la sol·licitud del DIC mas Blanch, de la hípica, no es va parlar quin 
cànon pagaria, diu que això no està ajustat, negociat, pregunta si això està ajustat. 
 
Respon Vicente Pérez contesta que encara no ens ha contestat la Conselleria de Territori, que 
no està encara ajustat, que està a Conselleria, que faltaven algunes coses. Que els cavalls que 
hi ha són de la seua propietat, de l'amo del mas, la finalitat és tenir una eguassada al mas, i 



  

 

tenir cavalls també d'una altra gent. El cànon que es proposarà és de 1.900 € a l'any. 
 
José M. Aznar pregunta si això ja està tancat, si això és el que pagarà. 
 
Vicente Pérez contesta que esperem la resolució de la Conselleria, i per enviar la documentació 
a la Conselleria, per al DIC s'ha de proposar l'import. Serà com tots els DIC per a 25 anys i 
després 25 més. 
 
José M. Aznar pregunta què passa amb el parc de l'avinguda de la Constitució, que fa 5 mesos i 
mig que es va adjudicar, i passa amb el cotxe i no fan res, i està tot igual, i fa 5 mesos i mig que 
es va adjudicar. 
 
Vicente Pérez contesta que fan moviments de terres al fons, on construiran dues pistes. Li 
recorda que això ja ho han parlat i que no hi ha il·luminació en aqueix parc; de fet, el primer 
que va fer és barrar la pista blava, i la seua intenció és muntar una escola de tennis, i 
començarà amb la pista blava, però com no està barrada, doncs posarà una tanca metàl·lica de 
4 m perquè no isquen les pilotes i després ha d'acabar les serveis, dutxes i vestidors i entubar 
tot el parc perquè tinga llum. 
 
José M. Aznar comenta que ell ha vist al fons del parc unes màquines alçant la terra, però en la 
resta del parc no ha vist gens, que està tot abandonat i amb fanals tirats, i el que estan fent al 
fons del parc encara li suscita més preguntes, ja que fa uns mesos una persona va sol·licitar 
demanar que la part de darrere del parc comprar-ho, 60 m o 70 m, i no se li ha contestat i això 
fa ja 6 o 7 mesos i de sobte hi veig una màquina al final del parc. 
 
Vicente Pérez contesta que aqueix senyor va estar reunit amb ell, parlant, i quan li va proposar 
l'adquisició de la resta del parc, el senyor va dir que sí, però que per a adquirir aqueixa resta del 
parc s'havia de fer una segregació de la parcel·la, canviar l'ús, ha de ser un ús lucratiu i tot això 
porta el seu temps, registrar-lo en el registre, i tot això, s'està fent. Després, cal obrir un 
expedient i no s'ha de fer una proposta directa, s'ha d'obrir un concurs públic, i potser al del 
costat també li interesse, és un procés molt lents. 
 
José M. Aznar comenta que el que ha dit Víctor Xercavins en la dació de comptes és una bona 
notícia, quant al col·legi Blasco Ibáñez, que ja està en el carril i ja arribarà el tren on haja 
d'arribar, però li agradaria que li concretaren si els terrenys on està el de la plaça taurina no s’hi 
farà res, ni reforma, la reforma i l'ampliació es farà en uns terrenys que haurà de comprar 
l'Ajuntament i cedir-los a la Conselleria i la Conselleria tindrà un procés, licitació, projecte, etc. 
El que tots sabem, per tant 4 anys? 
 
Contesta  Vicente Pérez que encara que s'està treballant conjuntament amb Víctor Xercavins, 
que quan estiga la reforma o el col·legi definitiu, la Conselleria retornarà la titularitat del sòl, és 
una cessió de l'ús educatiu del sòl i passaran a ser de titularitat municipal, aqueixos 9.100 m i 
dins del Pla general s'especificarà el tipus de sòl, zona d'espai públic, educatiu, i quan ens 
marquen les directrius per a centres educatius que ja les sabem, són 10.000 m, han de donar a 
tres carrers i en un dels costats ha d'haver-hi sòl d'ús públic com a reserva perquè no facen 
habitatges adjacents. 
 
José M. Aznar pregunta quines persones formaran part del tribunal de l'oposició d'auxiliar 
administratiu d'intervenció. 



  

 

 
Cristina Civera contesta que encara no està decidit, el president serà Gonzalo, com la plaça és 
de la seua àrea, però encara no és clar. Però una d'elles serà Gonzalo. Jose M. pregunta que 
quantes persones s'han presentat, i li respon Cristina que 72. 
 
José M. Aznar pregunta si ja es preparen els pressupostos de 2017. 
 
Cristina Civera contesta que s'estan definint les línies de cara al pròxim any i com es van 
comprometre com a data límit en el pròxim ple de novembre que és ordinari s'intentarà portar. 
 
José M. Aznar comenta que en el ple anterior les bases que han de regir el concurs per a la 
concessió de l'aigua potable, se sap alguna cosa. 
 
 Vicente Pérez contesta que no. 
 
José M. Aznar diu que Vicente va posar data i no s'ha complit. Que Vicente es va comprometre 
en l'anterior ple que en aquest estaria i no estan. 
 
Vicente Pérez comenta que va afegir un comentari, que aquest equip de govern no hipotecarà 
Museros en els pròxims 50 anys per una mala gestió teua (de José M. Aznar Monferrer) de 
l'aigua, tant del subministrament com del sanejament. 
 
José M. Aznar comenta que li sembla una poc car el condicionament de la plaça de bous, que 
ha costat 9.700 € i comenta que no sap si es podria haver fet més barat.  
 
El regidor de Mobilitat, Medi ambient i Agricultura,  Francesc Alcaina i Costa contesta que té 
totes les partides desglossades i els preus són els que són, amb totes les màquines, el llast, si 
penses que alguna de les partides es podria haver fet més barat puix els preus són els que són. 
 
José M. Aznar: a la carretera de Barcelona direcció a Albalat, hi ha unes tanques, i hi ha uns 
senyals que estan tapats totalment i no sap si es vol deixar així o netejar-ho. 
 
Francesc Alcaina contesta que els senyals ja es van destapar i que ha passat per allí i alguns ja 
estan destapats i segons els nostres criteris de jardineria ara no és temps de tallar el baladre, 
perquè ha de ser quan la planta estiga parada perquè si ara es talla es pot perdre la planta. Ja 
sap que tant aqueixos baladres com els de el camí al cementeri estan molt crescuts i que ara 
per a Tots Sants es farà una actuació per obrir un poc el pas fins a novembre i a la carretera de 
Barcelona si hi ha algun senyal tapat que es destaparà però de manera provisional. 
 
Pren la paraula la regidora del PP, Vicenta Llácer: recollim els suggeriments del Facebook, i a 
peu de carrer, la neteja dels parcs infantils a veure si es pot fer una batuda i deixar-los millor, 
els llibres de festes com s'han repartit, i no han sigut casos puntuals de gent que no els ha 
arribat sinó bastant gent que s'ha quedat sense llibres de festes, pregunta sobre la neteja del 
cementeri, a qui correspon i a qui no. També comenta que a la baixada del pont que hi ha un 
cedisca al pas per accedir a la carretera de Barcelona, abans d'arribar a la gasolinera de 
Fenollosa, els dos embornals que hi ha a la dreta, un està net i el de l'esquerra està totalment 
obstruït, i ara amb les pluges algú ha tingut un mig esglai, i per últim, en el ple anterior van 
sol·licitar la instal·lació d'una paperera al carrer de l’Hort de Xufa, la paperera està col·locada 
als contenidors que estan en l'entrada del carrer del Mestre Climent, la idea era que es posara 



  

 

al tram més pròxim que fan els xiquets per a anar al col·legi, però si la posem just al final on 
estan els contenidors és un poc inservible. 
 
Li volia preguntar, a David Moreno, quants joves s'han acollit a la targeta del metro i quina ha 
sigut la subvenció que se'ls ha donat.  David Moreno contesta que la subvenció són 24 altes 
noves i 39 que continuen, però nosaltres vam donar un termini fins setembre però a la fi 
d'agost vam rebre la notificació que se suspenia el conveni i ens trobàrem que tot el treball que 
havíem fet no servia per a res, i amb la pressió de molts ajuntaments que els ha passat el 
mateix han prorrogat els convenis que ja tenien, però tenen intenció de canviar-lo. La 
subvenció és de 50 € per persona. 
 
 Vicenta Llácer comenta si hi hauria la possibilitat que com aqueix abonament cobreix 9 mesos 
que poguera ser anual, l'usuari pagaria aqueixa part de més.  
 
 David Moreno contesta que es podria estudiar. 
 
Cristina Civera contesta la pregunta de la neteja de carrers, i comenta que ja se sap la 
problemàtica que existeix i que l'encarregada es passa el dia controlant els uns i els altres. Els 
arbres del parc de la música són de fulla caduca i s'agrana i a l'hora està com si no s'haguera 
agranat. La resta de persones de la neteja de carrers no estan molt compromesos amb el 
treball que fan i l'encarregada està des de les 08.00 h del matí fins a les 02.00 h de la vesprada 
darrere d'ells. Un dia vaig haver d'anar jo personalment amb ella per  veure si així feia un poc 
més de pressió, però no s’ho prenen seriosament. 
 
Quant al cementeri respon que s'intenta anar una o dues vegades al mes, en aquests moments 
és competència de l'Ajuntament mantenir-lo net, ja que es va signar en la legislatura anterior 
un acord amb la parròquia de Museros a canvi de la cessió del solar del cementeri, però també 
cal dir que la gent és bruta, no és cívica, el cementeri es va netejar per a les festes d'agost, 
l'encarregat d'obres Jose M. Bolea, va deixar graneres, recollidors, escala, tot nou, i ja no queda 
res, s’ho han portat tot. 
 
Quant al repartiment de llibres de festes, ho està fent des de fa uns mesos una empresa 
especialitzada en repartiment de publicitat, però com ja va passar l'any anterior, sembla ser 
que està de moda llevar-lo de les bústies, trencar-lo, etc. L’any que ve, com es fa en altres 
pobles, el que vulga llibre de festes, vindrà a recollir-lo a l'Ajuntament, i la gent que per 
mobilitat o qualsevol problema no puga vindre a l'Ajuntament, se'ls facilitarà un telèfon i se'ls 
farà arribar al seu domicili. Per a l'any que ve no hi haurà repartiment del llibre de festes, es 
vindrà a l'Ajuntament i es donarà un llibre de festes per domicili. 
 
Quant a l'embornal de la baixada del pont, demà passarem nota i intentarem que es netege. 
 
Torn de paraula del regidor del PP, Manuel Moreno: comenta que els han dit que al Centre 
Social de Dia, pel mes d'agost no hi havia ningú, que la gent cridava i no contestava ningú. 
 
Laura Asensio contesta que per a l'any que ve s'estudiarà i que el centre no es pot quedar 
sense donar servei. 
 
Vicente Pérez contesta que com a regidor d'urbanisme, i ja que l'oficina tècnica d'urbanisme 
s'ha traslladat al Centre Social de Dia, hi ha intenció de tancar el 31 de juliol, perquè no estan 



  

 

els tècnics i no es gestionen expedients, i que tornen a treballar l'1 de setembre, perquè no es 
pot tramitar cap expedient. Després comencen els torns de vacances, es van el dia 15 i tornen 
el 20 de setembre. També s'ha modificat l'horari del conserge, entrava a les 09.15 h i la gent 
anava a les 09.00 h i no enteníem perquè el conserge entrava a les 09.15 h i la gent esperava al 
carrer. 
 
Manuel Moreno comenta que en altres plens s'ha comentat la qüestió de l’stop o cedisca el 
pas del camp de futbol, hem vist que s'ha posat un stop i que la gent moltes vegades no fa 
l’stop sinó cedisca el pas, considerem que seria convenient posar una línia contínua perquè la 
gent no avance i puga haver-hi una desgràcia.  
 
També ens han comentat alguns veïns que hi ha poca pressió en l'aigua en als seus domicilis i 
moltes vegades és gent gran que no tenen Facebook per a queixar-se. 
 
Cristina Civera contesta que les reclamacions es fan per registre d'entrada a l'Ajuntament i no 
es necessari Facebook. 
 
Vicente Pérez contesta que el tema de la pressió de l'aigua és cert, hi ha poca pressió, i que ja 
ho ha explicat moltes vegades, que les canonades són de 1955 i cal començar a fer inversions 
per renovar tota la xarxa i augmentar la pressió. 
 
Finalment  Manuel Moreno comenta que els consta que estan les calderes adjudicades i els 
agradaria saber el procediment que s'ha seguit per adjudicar-les.  
 
L’alcaldessa contesta que el que no ha seguit ell com a regidor.  
 
Manuel Moreno contesta que quan li conteste ella, ell li dirà el seu procediment.  
 
L’alcaldessa diu que el procediment d'abans sempre era a dit, perquè es pensava que era una 
garantia. L'any passat i enguany s'ha demanat pressupostos a totes les carnisseries del poble, 
l'any passat va haver-hi dos que no van voler entrar i va entrar una. Enguany, han entrat dues 
carnisseries del poble i dos de fora, una de Foios i una de la Pobla de Farnals; per tant, per les 
millores que ha oferit una carnisseria del poble doncs ha sigut l'adjudicatària. El preu ha sigut a 
1,90 € la ració. Però la que era la més barata no era el preu que a ella li van donar en un primer 
moment, i com ella és una dona de paraula, i quan es dóna un preu espera que es mantinga, 
cosa que quan aqueix pressupost s'ha demanat per escrit, no ha sigut el preu que a ella se li va 
donar. La carnisseria Ramón Sanfelix, el preu que va donar per registre d'entrada va era 1,87 € 
sense IVA; la carnisseria Costa Bosch, 1,90 € sense IVA; Marizo, SL, 2,25 € sense IVA, i Arroceria 
Sergio Saborit, 2,30 € sense IVA. A pesar que la carnisseria de Ramón Sanfélix és tres cèntims 
més barata, no és el preu que a ella se li dóna en un primer moment i la de Costa i Bosch 
ofereixen unes millores com posar dos operaris per repartir les calderes i posar les seues 
pròpies calderes i la seua neteja, la qual cosa a l'Ajuntament li suposa un estalvi en personal. 
 
Manuel Moreno comenta que el que val és el que està escrit. 
 
L’alcaldessa diu que el que val és la paraula, que ella va posar la pota l'any passat i aquest 
també i que les calderes se li estan entravessant, a pesar del que li agraden, i que l'any que ve 
això no passarà però que quan ella dóna una paraula i la compleix espera que  els altres també 
la complesquen. Com es podia posar de part en qualsevol moment es va demanar 



  

 

telefònicament. Aquest equip de govern per acabar amb el clientelisme i amb el monopoli que 
tenien abans muntat va acordar, en una sessió de junta de govern que tot pressupost que 
passara de 2.000 €, caldria que es demanaren un mínim de tres ofertes i, així, es fa. Per tant, jo 
acorde un preu verbalment amb aquestes persones i des d'Intervenció se li sol·licita que per fer 
l'expedient les ofertes han de ser tres, i per escrit, i es diu a aquestes persones i se'ls comenta 
que l'oferta que han fet la facen per escrit i no que la canvien, ella dóna una paraula i espera 
que es respecte aqueixa paraula i no ha sigut així. 
 
L’alcaldessa li pregunta a  Manuel Moreno que procediment seguia ell quan era regidor de 
festes. 
 
Manuel Moreno contesta que ell no contractava a dit, sinó a l'únic que li presentava un 
pressupost per fer les calderes, que ell no sabia que unes altres carnisseries del poble també 
feien calderes i que si s'hagueren dirigit a ell per  fer-les les haguera tingut en compte. I que 
durant 14 anys les calderes havien eixit sempre bé i bones i ell no li la jugava a canviar i deixar a 
mig poble sense caldera, perquè era un dia important i ell considera que el preu perfecte era el 
que es contractava i també va reduir el nombre de calderes. 
 
L’alcaldessa reitera que l'any passat va cometre un error en intervenir on li tocava, i que al final 
es va solucionar gràcies als festers de Sant Francesc de Massamagrell, i assegura que enguany 
no faltarà caldera. 
 
L’alcaldessa insisteix que segons la Llei de contractes s'ha de convidar a tots els comerços del 
poble a participar, que abans solament feien el pa de les festes dos forns i ara es convida a tots. 
I no tenir el monopoli que hi havia abans, com en el tema dels forns que abans hi havia dos que 
no treballaven per a l'Ajuntament, i dels dos que treballaven un era propietat d'un regidor de 
l'equip de govern i era el que més diners se’n portava. I que com a polítics s'ha de convidar a 
tots els comerços i vetlar pels interessos de tots els comerços del poble. 
 
Finalment,  Manuel Moreno, indica que els han comentat que per la part de la gasolinera de 
Fenollosa hi ha un embornal del qual eixia molta aigua un dia de molta pluja. 
 
Vicente Pérez, contesta que ell i l'enginyer van anar pel motor del Pistoler, i que les canonades 
quan tenen molta càrrega i no suporten el cabal d'aigua quan arriba a Museros, i crea un 
problema quan hi arriba. Per sota de la rotonda de sota el pont, hi ha un desguàs que va per 
davant del solar i enllaça amb un altre que ve de davant de Fenollosa, i la secció de les 
canonades no té suficient capacitat quan plou tant i desemboca prop de Massalfassar a una 
sèquia de 50 cm i no s’hi pot actuar perquè no es té permís. S'ha sol·licitat permís per a actuar 
a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i ens han remès a la Real Sèquia de Montcada i hi ha 
un contenciós per altres temes, però se solucionarà. 
 
Pren la paraula el portaveu de Ciudadanos,  Javier Marí, que comenta que moltes de les coses 
ja s'han parlat però que li agradaria puntualitzar unes coses, com el tema del cementeri, que 
no està net i que la gent no és molt neta, diu que la reflexió que es fa des del grup Ciudadanos 
és, si tothom té clau del cementeri, si és possible que no hi haja tantes claus i controlar i evitar 
una poc aquest tema. 
 
Cristina Civera contesta que el cementeri és parroquial i que el tema de les claus no depén de 
l'Ajuntament, si fóra un cementeri municipal hi hauria una personal amb un horari i 



  

 

s'encarregaria del manteniment però en ser parroquial això no passa. 
 
Javier Marí comenta que els pressupostos, es faran dins del termini i en la forma escaient i això 
és molt important i li pregunta a  Mario Jordá si el de la participació ciutadana donarà temps o 
no. 
 
Mario Jordà contesta que un procés de pressupostos participatius és llarguíssim, de mesos, no 
arribem però perquè estem dissenyant un sistema millor, però farem un assaig perquè la gent 
conega el que són uns pressupostos participatius, perquè d'unes partides concretes en què es 
poden gastar, proposta que ja us preguntarem la vostra opinió quan tinguem un esborrany. 
 
Javier Marí diu que ja és temps d'haver-ho treballat, que anava en el programa electoral i que 
quan es creà una regidoria de participació era perquè ja se sabia com posar-la en marxa. 
Mario Jordá contesta que no hi ha cultura de participació i que ha estat desactivada pels partits 
que governaven anteriorment, encara és més difícil, però s’hi treballa, s'ha de fer una anàlisi de 
tot el poble i fer coses que funcionen i que l'escala de participació siga real i on la gent 
compartesca el poder de decisió que l'Ajuntament cedeix a la gent, i per a això, és necessari 
més temps i fer assajos, com el del parc de Fontestad, i l'any que ve es farà un procés amb més 
temps. 
 
Javier Marí contesta que es va dir el mateix l'any passat i es va dir que en aquest pressupost ja 
es faria. 
 
Javier Marí comenta que, almenys, des de maig els camins que van a Montcada estan tallats, 
no sap si pertanyen al terme i hi ha molta gent que hi va  i li agradaria saber la problemàtica 
que hi ha. 
 
Paco Alcaina contesta que als del terme de Museros no actuen però que realment no sap el 
que és. 
 
Javier Marí insisteix que seria oportú que es preguntara i s’esbrinara alguna cosa perquè hi ha 
gent que els utilitza. 
 
Paco Alcaina contesta que farà el possible per esbrinar alguna cosa. 
  
Javier Marí comenta que tornant al tema de la participació, s'ha comentat que el 19 d'octubre, 
es farà un acte de rendició de comptes i s'exposarà tot el que s'ha fet, pregunta si l'oposició 
podrà participar per dir-li a la gent que ha fet l'oposició, com s'ha controlat l'acció del govern, 
perquè és la nostra obligació o solament estarà l'equip de govern per parlar del que vulguen. 
Mario Jordá contesta que el concepte de govern obert, és obert, però que a ell com a ciutadà li 
agradaria que fóra així. Que les preguntes anaren dels ciutadans, no de l'oposició, però en 
aquest cas l'oposició actua com a ciutadans, perquè com a regidors ja es tenen les comissions i 
els plens per  preguntar. Però es pot estudiar. 
 
Javier Marí comenta que si en aquest acte solament participa l'equip de govern és un acte 
partidista, s'exclou tot el treball que fa l'oposició. 
 
José M. Aznar comenta que l'oposició faça assemblees informatives és molt vell en aquest 
poble, que el que parla ha fet moltes a la Casa de Cultura, i no solament ara amb el del govern 



  

 

obert. 
 
Mario Jordá comenta que la qüestió de la participació i la transparència és antiga però no 
s'havia portat a terme a Museros, i és obligació de tot govern, i hi ha molta gent que demana 
que es faça habitualment i un govern obert i responsable diu que es faça. És un acte de 
rendició de comptes, de transparència, si algú no ho veu així podrà demanar per registre 
d'entrada factures, etc. Cadascú que valore si és partidista o no. 
 
Javier Marí comenta que s'ha parlat del pàrquing de la setmana taurina que ha costat 9.700 € i 
el d'un altre pàrquing al carrer de Massamagrell que es va llogar, i tindrem dos pàrquing al 
poble? 
 
Vicent Pérez contesta que sí, que s'ha arribat a convenis amb propietaris dels solars, en 
aquests casos de solars urbans, que a canvi del que es paga de l'IBI més l'IVA i una 
compensació per la càrrega fiscal, es lloga aqueix espai amb el compromís del propietari que si 
vol fer una megaobra l'Ajuntament deixarà l'espai lliure. 
 
Javier Marí comenta que en tindrem dos, un que ja ens costà 9.700 € amb 70 places i un altre 
al carrer de Massamagrell, i Vicent Pérez puntualitza que un altre també al carrer Major que 
està en tràmit d’ultimar-se. 
 
Javier Marí diu si la finalitat és tancar el poble, tancar l'accés dels vehicles al poble, prohibir 
l'accés de vehicles al centre antic. 
 
Paco Alcaina contesta que la finalitat no és tancar el poble, que el poble cada vegada ha d'estar 
més obert, la finalitat de la mobilitat urbana que nosaltres intentem portar a terme és que el 
centre històric tinga menys cotxes i fer aquests projectes és per implementar pàrquings 
dissuasoris a la perifèria.  
 
Javier Marí comenta que han fet un rènting per a 4 anys de 3 fotocopiadores, que costa 32.000 
€.  
 
L’alcaldessa contesta que de memòria no recorda la quantitat. 
 
L'interventor,  Gonzalo Gil, intervé i diu que el que s'ha fet per comparar adequadament les 
ofertes, no és solament el preu del lloguer de les màquines, sinó que cal sumar una previsió de 
fotocòpies en color i en blanc i negre de cada màquina, i cal tenir en compte el que paguem 
després del preu de les còpies a cada proveïdor i el lloguer de la màquina i fer una projecció de 
despeses totals, no solament el lloguer sinó lloguer més còpies per poder explicar-ho. Es pot 
fer un lloguer molt baix i després les còpies ixen més cares. Sembla que són molts diners però 
en realitat no. 
 
Javier Marí comenta novament que són molts diners, i pregunta si es fa un control del consum 
d'aquestes fotocòpies. 
 
L'interventor,  Gonzalo Gil, respon que sí, però que no està identificat per usuaris, qui fa les 
còpies, es pot saber en aqueix moment les que es fan però no qui les fa, perquè no està aqueix 
registre. 
 



  

 

Vicent Pérez pregunta a  Javier Marí si quan ell estava de regidor ell controlava les fotocòpies. 
Javier Marí respon que no, però no s'havien gastat més de 30.000 € en fotocòpies, i torna a 
repetir que són molts diners. 
 
Javier Marí pregunta si ja es té el vídeo de la SUMM. 
 
L’alcaldessa contesta que no, que no està pagat i no ha aconseguit que li'l facen arribar, estan 
buscant-lo, perquè és de 2013. 
 
Javier Marí diu que la factura sí que la van trobar, que la factura està retinguda i que si volen 
cobrar que aparega el vídeo. 
 
Javier Marí pregunta que si al menjar dels majors, el capellà estava convidat. 
 
Cristina Civera respon que sí, que ella personalment li va deixar en la bústia de la seua casa el 
saluda perquè vinguera, i té a Mario Jordá i Némesis Cardona com a testimonis. 
 
Javier Marí pregunta que si en el ple es va acordar que els regidors foren aconfessionals i no 
assistir als actes religiosos, perquè es va prendre la decisió de convidar al capellà a un acte 
cívic, i explica que no té res en contra del capellà ni de l'església, però per cercar-li una lògica al 
que es va acordar, i perquè ara es fa així. 
 
Laura Asensio contesta que es va fer per protocol, l'any passat se li va convidar i no va anar, i 
enguany, ha passat el mateix. 
 
Cristina Civera puntualitza que se li diu, es queda bé i no sorgeix polèmica. 
 
Javier Marí diu que quan el capellà convida la corporació a un acte de sant Roc, en principi no 
es va com a regidors. 
 
Vicent Pérez puntualitza que el capellà no pot dir ara sóc guareix ara no, el ser capellà és 
sempre. 
 
Cristina Civera diu que, a títol individual, cadascú, pot fer el que vulga quan se'ls convida a una 
missa i decideix anar-hi o no, i l'única cosa que es va acordar va ser que no s'anaven a presidir 
les processons. Però que si ara arriba la missa de Tots Sants i els convida, tots tindran el saluda, 
qui vulga que hi vaja i qui no vulga que no hi vaja. 
 
Javier Marí puntualitza que si van no estaran com a regidors i com a alcaldessa sinó com a 
ciutadans. 
 
Javier Marí comenta que en Facebook hi ha una famosa foto, que era un acte, però que a ell li 
han dit que no era un acte públic, unes lectures. 
 
Víctor Xercavins contesta que no era un acte institucional, no va ser un acte organitzat per 
l'Ajuntament, el va organitzar l'Associació Tirant lo Blanch juntament amb el col·lectiu de 
Compromís de Museros. 
 
Javier Marí diu que en estar organitzat per un partit polític i una associació, suposa que es 



  

 

demanaria permís per tallar el carrer i ho ha mirat en les actes i no l’ha trobat, si se li poden 
remetre les actes on se sol·licitava i també si es demanaven taules i cadires. 
 
  
Víctor Xercavins respon que es va sol·licitar per registre d'entrada. 
 
Javier Marí diu que li sembla molt bé que s'han seguit tots els passos que qualsevol faria. 
 
Cristina Civera vol puntualitzar que en un primer moment ho va sol·licitar una companya de 
Compromís i li va comentar a Víctor Xercavins que com a membre de l'equip de govern cediren 
taules i cadires a Compromís que les cedeixen a qualsevol associació del poble però que com a 
partit polític pogueren fer un abús per estar governant i Víctor li va contestar que li semblava 
comprensible i atès que hi ha una associació registrada en el registre d'associacions de 
Museros que feren ells la sol·licitud i les cediren a ells, a l'Associació Tirant el Blanch, no al grup 
municipal Compromís. 
 
Javier Marí puntualitza que a ell li semblaria bé que ho sol·licitara el grup polític. 
 
Víctor Xercavins puntualitza que si alguna vegada Ciudadanos o PP ho sol·licitaren, ell no 
tindria inconvenient, perquè són associacions del poble. Diu que qualsevol partit polític és una 
associació cívica més. 
 
Javier Marí diu que ja s'ha comentat el tema del col·legi, i diu que li sembla una bona notícia, el 
problema és que aqueixa notícia fa 8 anys que ja la va dir, el conseller Cervera, i va dir si teníem 
10.000 m i contestàrem que sí, que clar que els teníem a Fontestad, allà dalt, el problema és 
que per posar un col·legi, cal que estiga prop del centre urbà, en aquell moment no recorda si 
havien aqueixos metres disponibles. 
 
Comenta que ha de fer una proposta ja que el col·legi és molt important per al poble i demana 
fer un front comú, els partits polítics i les associacions, davant la conselleria, independentment 
quin partit siga, és a dir, anar tots a l'una i traure el col·legi avant, que es faça un escrit conjunt 
a la Conselleria que diga que es lluitarà per traure avant el nou col·legi. 
Finalment,  Javier Marí li desitja a l’alcaldessa que tinga una horeta curta, pel que fa al seu 
embaràs. 
 
  

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

 

  
  


