
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

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

DE 26 D’OCTUBRE DE 2017

Núm. de sessió: 9 Lloc: sala de sessions plenàries
Tipus: ordinària Convocatòria: primera
Hora d’inici: 19.00 h Hora de finalització: 21.00 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

Jesús Piquer Bestuer 

Secretària: Araceli Martín Blasco

Absents: Amparo Lluch Alzamora, com a interventora accidental.

ORDRE DEL DIA
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1. Proposta d'aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Expedient 1268/2017. Proposta d'aprovació de les línies fonamentals del 

pressupost de 2018.

3.  Expedient  1426/2017.  Proposta  d'aprovació  inicial,  de  la  modificació  de 

l'Ordenança  reguladora  de  la  taxa  per  a  l'aprofitament  especial  de  la  via 

pública mitjançant guals.

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

les agressions en la manifestació del 9 d'Octubre a València.

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

juntament amb el Grup Popular, relativa a la protecció de la infància víctima 

de violència.

6. Expedient 1465. Proposta d'adhesió al Pacte Valencià contra la Violència 

de Gènere i Masclista.

7.  Expedient  368/2016.  Proposta  d'aprovació  definitiva  de  la  modificació 

puntual núm. 2 de les NNUU del Pla parcial S-5, per a la instal·lació d'un forn 

crematori.

8.  Expedient  1444.  Proposta  de  reconeixement  per  l’actuació  policial  de 

l'agent de Policia Local, Roberto Sánchez.

9.  Expedient  1445.  Proposta  de  reconeixement  per  l’actuació  policial  de 

l'agent de Policia Local, Dioni García.

10.  Expedient  1447.  Proposta  de  reconeixement  per  l’actuació  policial  de 

l'agent de Policia Local, Julián Mayordomo.

11.  Expedient  1448.  Proposta  de  reconeixement  per  l’actuació  policial  de 

l'agent de Policia Local, Sergio Chirivella.

12. Despatx extraordinari.

13. Dació de comptes.

14. Decrets d’alcaldia.

15. Precs i preguntes.
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1.  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DE  LES  ACTES  DE  LES  SESSIONS 

ANTERIORS

L’alcaldessa informa de les actes de la sessió ordinària de 25 de maig de 

2017, de l’extraordinària de 12 de juliol de 2017, de l’ordinària de 27 de juliol 

de 2017 i de l’extraordinària de 28 de setembre de 2017, les còpies de les 

quals han estat repartides prèviament a tots els regidors i regidores.

Una vegada vistes, s'aproven per unanimitat.

2.  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DE  LES  LÍNIES  FONAMENTALS  DEL 

PRESSUPOST DE 2018

L’alcaldessa presenta, al Ple, la proposta d'aprovació de les línies fonamentals 

del pressupost de 2018, la còpia de la qual s'ha repartit prèviament a tots els  

regidors i regidores. 

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,  la 

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,  a 

través  del  sistema  que  el  Ministeri  d'Hisenda  i  Administracions  Públiques 

(MINHAP) habilite a aquest efecte.
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Atés el que s’ha explicat en els paràgrafs anteriors i l'informe de l'interventor,  

s'acorda:

Primer. Aprovar les línies fonamentals del pressupost de 2018, d’acord amb el 

detall i el desglossament de les taules annexes a aquest decret.

Segon. Explicar, al Ple, les línies pressupostàries aprovades per al 2018. 

Després de les intervencions dels grups polítics, es fa constar que per error  

s'ha posat en el títol d'aquest punt “proposta d'aprovació”, quan hauria de ser 

“explicació”,  ja  que  les  línies  estan  aprovades  per  decret  d'alcaldia  i 

presentades dins del termini i en la manera escaient al Ministeri d'Hisenda i 

Administracions Públiques.

3.  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE 

L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L'APROFITAMENT 

ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA MITJANÇANT GUALS

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

de l'Ordenança fiscal de la taxa de guals, que ha sigut prèviament repartida a 

totes i a tots els presents. 

Atés  que  correspon  al  Ple  la  competència  per  a  la  modificació  de  les 

ordenances fiscals,  en virtut  del  que es disposa en el text  refós de la Llei 

02/2004, reguladora de les hisendes locals i en la Llei 7/1985, reguladora de 

les bases de règim local.

Vist l'informe de l'interventor, i després de les intervencions dels grups polítics, 

el Ple de la corporació, per unanimitat, acorda adoptar els acords següents:

Primer. Acordar, inicialment, la modificació de l'Ordenança reguladora de la 

taxa per a l'aprofitament especial de la via pública mitjançant guals, el text 

modificat de la qual queda així:
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Article 8. Quota

Les tarifes a aplicar seran:

• Garatge col·lectiu d'una finca establit en aquesta, amb capacitat per a un 

màxim de fins  a 4  vehicles,  garatge com a activitat  subjecta  a l’Impost 

d’activitats econòmiques amb el mateix número de vehicles, o carrer privat 

amb  accés  a  garatges  particulars  d'habitatges  unifamiliars  de  fins  a  4 

habitatges:  15,33  €  per  0,5  metres  lineals  o  per  una  fracció  inferior, 

anualment.

• Garatge col·lectiu d'una finca establit en aquesta, amb capacitat per a un 

màxim de fins  a 8  vehicles,  garatge com a activitat  subjecta  a l’Impost 

d’activitats econòmiques amb el mateix número de vehicles, o carrer privat 

amb  accés  a  garatges  particulars  d'habitatges  unifamiliars  de  fins  a  8 

habitatges:  30,65  €  per  0,5  metres  lineals  o  per  una  fracció  inferior, 

anualment.

• Garatge col·lectiu d'una finca establit en aquesta, amb capacitat per a un 

màxim de fins a 12 vehicles, garatge com a activitat  subjecta a l’Impost 

d’activitats econòmiques amb el mateix número de vehicles, o carrer privat 

amb accés  a  garatges  particulars  d'habitatges  unifamiliars  de  fins  a  12 

habitatges:  45,98  €  per  0,5  metres  lineals  o  per  una  fracció  inferior, 

anualment.

• Garatge col·lectiu d'una finca establit en aquesta, amb capacitat per a un 

màxim de fins a 16 vehicles, garatge com a activitat  subjecta a l’Impost 

d’activitats econòmiques amb el mateix número de vehicles, o carrer privat 

amb accés  a  garatges  particulars  d'habitatges  unifamiliars  de  fins  a  16 

habitatges:  61,30  €  per  0,5  metres  lineals  o  per  una  fracció  inferior, 

anualment.

• Garatge col·lectiu d'una finca establit  en aquesta, amb capacitat  per a 

més de 16 vehicles (17 o més), garatge com a activitat subjecta a l’Impost 

d’activitats econòmiques amb el mateix número de vehicles, o carrer privat 

amb accés a garatges particulars d'habitatges unifamiliars de 17 habitatges 

o més: 76,63 € per 0,5 metres lineals o per una fracció inferior, anualment.
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•  Establiments  comercials  o  industrials  els  titulars  dels  quals  estiguen 

subjectes  a  l'Impost  d'activitats  econòmiques,  establiments  d'agricultors, 

reserves motivades per a espectacles o causes de seguretat assenyalades 

en l'apartat 5.1.B.3 de l’annex present i gasolineres: 18,03 € per 0,5 metres 

lineals  o  fracció,  anualment.  En  cas  que  la  reserva  d'aparcament  fóra 

limitada de 8 a 20 hores, es reduirà la tarifa al 50%.

• Accés a locals de particulars: 93 €.

•  Les  plaques  de gual  es  lliuraran  amb l'alta  de  gual,  i  hauran  de ser  

retornades quan se’n sol·licite la baixa. En el supòsit d'extraviament, canvi 

d'epígraf, deteriorament o qualsevol altra causa que exigisca el lliurament 

d'una  nova  placa,  s'abonaran  12,02  €.  Aquesta  quantitat  s'abonarà 

igualment, en cas que el particular no lliure la placa i aquesta haja de ser 

retirada pels serveis municipals.

Segon. Que se sotmeten a informació pública, per un període de trenta dies, 

mitjançant un edicte que es publicarà en el tauler d'anuncis i  en el  Butlletí  

Oficial  de  la  Província (BOP),  perquè  els  interessats  puguen  examinar 

l'expedient i presentar reclamacions o suggeriments.

Tercer. Que s’informe, a l’Ajuntament, de les reclamacions i dels suggeriments 

que es formulen, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no es 

presenten  reclamacions,  l'acord  provisional  passarà  automàticament  a 

definitiu.

Quart. Que l'acord definitiu i el text de les ordenances aprovades i modificades 

es publique en el BOP.
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4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER L'EQUIP 

DE GOVERN, SOBRE LES AGRESSIONS EN LA MANIFESTACIÓ DEL 9 

D'OCTUBRE A VALÈNCIA

L’alcaldessa presenta, al Ple, la proposta d'estimació de la moció presentada 

per  l'Equip  de  Govern,  sobre  les  agressions  en  la  manifestació  del  dia  9 

d'Octubre a València.

MOCIÓ

Cristina Civera Balaguer, Víctor Xercavins i Garcia, Mario Jordá Vidal i David 

Moreno  Blanco,  portaveus  del  grups  municipals  PSPV-PSOE,  Compromís, 

Podem Guanyar Museros i EUPV - Els Verds - Acord Ciutadà, de l’Ajuntament 

de Museros, en nom i representació del mateixos, i a l’empara del que estableix 

la normativa aplicable, eleven al Ple de la Corporació per al seu debat, la moció 

següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El  dilluns,  9  d’octubre,  l’extrema  dreta  rebentà  violentament  la  tradicional 

manifestació  convocada  per  la  Comissió  9  d’Octubre  amb  el  lema  «Sí  al 

valencià».

La manifestació s’intuïa que podia ser utilitzada i mediatitzada per persones i  

col·lectius de l’extrema dreta valenciana a causa de la situació a Catalunya, 

com  finalment va ocórrer. Diversos grups i persones de la ultradreta es van 

concentrar, sense permís governatiu, al mateix lloc de la convocatòria legal i  

van acabar agredint membres de la premsa i els assistents a una manifestació 

autoritzada,  pacífica  i  lúdica,  que  té  lloc  anualment  des  del  principi  de  la  

democràcia. 

La contramanifestació no autoritzada, encapçalada per grups violents i ultres, 

paralitzà la marxa i aconseguí aïllar una part dels manifestants, els quals van 

patir  tot  tipus  d'agressions  verbals  i  físiques.  Una  vegada  dispersats 

7



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

s’adreçaren  al  Parterre,  per  impedir  que  la  manifestació  finalitzara  on 

tradicionalment es fa la lectura del manifest. Per aquest motiu, la manifestació 

hagué  de  desviar-se  fins  a  la  plaça  d’Amèrica,  encara  que  continuaven 

assetjats pels mateixos grups, que seguien insultant els manifestants.

La passivitat, quan no la falta d’actuació de les forces i cossos de seguretat de 

l’Estat,  que  només actuaren  en moments  puntuals,  afavorí  que els  violents 

provocaren i agrediren persones que estaven manifestant-se de manera cívica i 

pacífica. 

Per tot això, prenem els acords següents:

Primer. Demanem la dimissió del delegat del Govern, Juan Carlos Moragues, 

per no garantir la seguretat i el dret de manifestació, així com per permetre la 

contramanifestació de l’extrema dreta.

Segon. L’Ajuntament de Museros condemna les agressions patides durant la 

marxa de la vesprada del 9 d’octubre.

Tercer. L’Ajuntament de Museros exigeix que, Delegació del Govern i el govern 

de l’Estat, prenguen totes les mesures necessàries per a portar les persones 

responsables de les agressions davant la justícia.

Quart.  Traslladar  aquests  acords  als  grups  parlamentaris  de  les  Corts 

Valencianes i del Congrés dels Diputats.

Cinqué. Traslladar aquests acords al ministre de l’Interior, a la ministra de la 

Presidència i a les administracions territorials. 

Després de les intervencions dels grups polítics i de la proposta del portaveu 

del Grup Popular, José María Aznar, el Ple de la corporació, per unanimitat,  

acorda estimar la moció, amb els canvis següents:

• Es retira el punt primer de la moció.

• S'afig el punt següent: adherir-se a la declaració institucional sobre la ferma 

condemna als actes violents ocorreguts el 9 d'octubre de les Corts Valencianes, 

que literalment diu:
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“Les Corts Valencianes, en representació de la ciutadania, manifesten la seua 

ferma condemna als  actes violents – verbals  i  físics – ocorreguts durant  la 

processó cívica i la manifestació amb motiu del Nou d’Octubre, dia festiu a la 

Comunitat Valenciana, que commemora l'entrada a la ciutat del Rei Jaume I. 

Les  agressions,  els  insults  i  l’exhibició  de  simbologia  nazi  per  part  de 

moviments ultres, van entelar un dia de celebració per a tot el poble valencià, 

intentant interrompre l’exercici normal d'expressió dels valencians que van voler 

sumar-se  a  la  marxa  dins  del  marc  de  la  reivindicació  democràtica,  en  un 

entorn de respecte i convivència.

Des dels Corts, les diputades i els diputats, volem expressar l'enèrgic rebuig als 

atacs contra la integritat física i moral que es van viure contra la societat civil i  

contra diversos representants de les institucions valencianes.

L'article  21  de  la  Constitució  reconeix  el  dret  de  reunió  pacífica  i  de 

manifestació;  drets  tots  dos pels  quals l'Estat  i  les forces de seguretat  van 

haver de vetlar per a assegurar el seu lliure exercici en un entorn de seguretat i 

amb plenes garanties.”

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

DE GOVERN, JUNTAMENT AMB EL GRUP POPULAR, RELATIVA A LA 

PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA

L’alcaldessa cedeix la paraula a la regidora de Benestar Social i  Polítiques 

d'Igualtat  de  Gènere,  Laura  Asensio,  que  presenta,  al  Ple,  la  proposta 

d'aprovació de la moció presentada per l'Equip de Govern, juntament amb el 

Grup Popular,  relativa a la protecció de la infància víctima de violència,  la 

còpia de la qual ha sigut prèviament repartida a tots els regidors i regidores.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les Corts Valencianes van aprovar, per unanimitat, en el Ple celebrat el 5 de 

juliol del 2017, una proposició no de llei per a la protecció de la infància víctima 

de violència. 

En aquesta, el parlament valencià insta el Consell de la Generalitat Valenciana 

a portar a terme les actuacions següents:

a) Impulsar l’elaboració d’un pla estratègic de formació per a la prevenció i la 

detecció dels casos de maltractament en la infància i  l’adolescència, que 

anirà dirigit especialment als i les professionals de serveis socials, educació i 

sanitat,  per  la  qual  cosa  requerirà  la  coordinació  de  les  conselleries 

competents.

b) Impulsar la posada en marxa de línies d’investigació sobre la violència 

contra  la  infància  a  la  Comunitat  Valenciana,  en  tots  els  àmbits  i  les 

tipologies (violència entre iguals, a la llar, sistèmica, etc.), amb el focus en 

els  col·lectius  més  vulnerables,  així  com fer  un  estudi  i  una revisió  dels 

indicadors de risc per a la detecció de qualsevol tipus de violència contra la 

infància  i  l’adolescència,  en  col·laboració  amb  les  entitats  locals,  amb 

l’objectiu d’optimitzar la intervenció i la protecció dels xiquets menors d’edat 

víctimes de maltractaments.

c)  Reorganitzar  les estructures internes d’acord amb els  resultats  del  pla 

estratègic de formació (a) i de l’estudi i la revisió d’indicadors (b), de manera 

que es millore l’atenció i la intervenció en els casos en què puga haver-hi o 

s’haja de prevenir violència cap a menors d’edat.

d)  Desenvolupar  mesures de caràcter  integral  que combaten la  violència 

contra  la  infància  en  el  marc  de  la  competència  autonòmica,  des  d’una 

perspectiva de prevenció, detecció,  protecció i  reparació,  ateses totes les 

mesures de protecció a la víctima i les mesures de justícia reparadores amb 

l’agressor, regides des de la necessitat de la coordinació interinstitucional i 
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intrainstitucional,  per  al  desenvolupament  de  polítiques  integrals  de 

desprotecció i donat el principi d’interés superior del xiquet.

e) Difondre la problemàtica i les solucions i fer campanyes de prevenció i de 

sensibilització ciutadanes, amb un tractament prioritari i com a competències 

que són de les comunitats autònomes.

f) Impulsar, sense perjuí de la inclusió en les estratègies descrites en els 

apartats anteriors, la realització d’un estudi complet sobre violència contra la 

infància i l’adolescència de grups vulnerables a la Comunitat; identificar les 

causes específiques de la prevalença; adoptar les mesures necessàries per 

a combatre-les; garantir, en tot cas, la coordinació necessària dels serveis 

públics encarregats de la protecció dels xiquets, amb les entitats sense ànim 

de lucre que tinguen entre els seus fins la salvaguarda dels drets de les 

persones  en  situació  vulnerable,  singularment  per  discapacitat;  articular 

protocols  específics i  accessibles  dins  de les polítiques de prevenció  del 

maltractament  infantil  o  adolescent,  així  com  els  sistemes  de  protecció 

establerts o que s'establisquen no sols en l’entorn familiar, sinó també en 

l’escolar  i  institucional,  i  fomentar  accions  tant  d’informació  com  de 

sensibilització,  amb especial  atenció en estes actuacions als xiquets amb 

discapacitat intel·lectual, donada l'especial vulnerabilitat.

Així mateix, s’insta també el Govern d'Espanya a promoure mesures quant a la 

violència contra la  infància,  perquè quede respectat  el  dret  fonamental  a  la 

integritat  física  i  moral,  i  impulsar  l’elaboració  d’una  llei  com  a  eix  d’una 

estratègia  integral  davant  de  la  violència  contra  els  xiquets  i  xiquetes  i  els 

adolescents, d’acord amb els estàndards internacionals sobre les situacions de 

risc.

No debades, la violència contra la infància afecta milions de xiquets i xiquetes 

en tot el món i incideix de manera molt negativa tant en el benestar, com en el 

desenvolupament dels xiquets i xiquetes, alhora que constitueix una vulneració 
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del seu dret a estar protegits contra tot tipus de violència, tal com proclama 

l’article 19 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant.

Segons  la  definició  de  Nacions  Unides,  es  considera  violència  infantil  “tota 

forma  de  prejudici  o  abús  físic  mental,  descuit  o  tracte  negligent, 

maltractaments o abús sexual”. De fet, la violència contra la infància adopta 

formes molt diferents i, malauradament, és exercida tant per diferents agents 

com en diversos contextos. 

Així,  segons  les  dades  sobre  violència  contra  la  infància  a  la  Comunitat 

Valenciana, recollides segons les denúncies realitzades mitjançant organismes 

oficials, trobem problemes com:

• La violència a les aules. Segons les incidències comunicades a través del  

Pla PREVI per al curs 2015-2016, es van registrar 1.270 casos a Alacant, 

486 a Castelló i 1.650 a València (en total, 3.406). D’aquestes, el 44% van 

ser per violència física, el 38% verbal, el 5% de naturalesa sexual i el 9% per 

exclusió. Les dades, a més, mostren un ascens de 100% respecte a casos 

registrats en 10 anys, i del 36% respecte al nombre d’incidències del curs 

anterior.

•  Abusos  sexuals.  Segons  les  dades  recollides  pel  Ministeri  de  Sanitat, 

Serveis Socials i Igualtat, la Comunitat Valenciana va identificar 642 casos 

de xiquets i xiquetes víctimes de delictes contra la identitat sexual l’any 2015. 

Les denúncies per agressions sexuals i abusos a xiquets van créixer un 18% 

en 2015, respecte al nostre àmbit territorial.

•  Violència a la llar.  Les dades del Ministeri  de l’Interior mostren com els 

casos contra la infància en l’entorn més pròxim (940), han augmentat a la 

Comunitat Valenciana un 50% en 7 anys.

Aquestes dades, basades en estadístiques oficials, poden ser només la punta 

de l’iceberg, perquè només queden recollits els casos detectats i formalment 
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denunciats. Però és evident que el coneixement d’aquestes magnituds obliga a 

l’adopció de mesures urgents. Entre elles:

a)  Incrementar  la  visibilitat  de  la  problemàtica  de  la  violència  contra  la 

infància a nivell social.

b) Augmentar la conscienciació ciutadana.

c) Adoptar mesures per a la prevenció de nous casos de violència infantil.

d) Respondre coordinadament a les situacions de violència contra els xiquets 

i xiquetes de tots els tipus, incloses les de caràcter sistèmic.

Aquestes mesures i totes les que es puguen adoptar, seran més eficaces des 

d’un  enfocament  global,  promogut  des de tots  els  agents  institucionals  que 

conformen els tres nivells administratius: estatal,  autonòmic i també el local, 

sense  perjuí  de  les  competències  respectives  de  cada  un  d’ells,  a  fi  de 

coordinar el diagnòstic i les solucions de caràcter integral.

Multitud  d’estudis  destaquen  que  aquests  xiquets  i  xiquetes  en  situació 

d’especial vulnerabilitat necessiten atenció especial dels responsables polítics i 

dels professionals, per a garantir la seua protecció enfront de la violència; que 

tenen majors probabilitats de patir violència física o sexual i desatenció, i que 

augmenta també el risc d’aïllament social i d’estigmatització d’aquests, així com 

la  seua  major  dependència  de  les  cures,  ja  siga  a  la  llar,  en  centres 

d’assistència o en institucions.

Per tot això es presenten, per a la seua consideració i aprovació pel Ple, els 

acords següents: 

Primer.  Manifestar  la  voluntat  de  participar  i  d’implicar-se  en totes  aquelles 

accions que s’impulsen des del Consell de la Generalitat Valenciana per a la 

protecció de la infància víctima de violència.

Segon. Participar en l'aplicació del pla estratègic de formació per a la prevenció 

i la detecció dels casos de maltractament en la infància i l’adolescència.

13



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

Tercer.  Donar  prioritat  a  les  campanyes  de  prevenció  i  de  sensibilització 

ciutadana relacionades amb la protecció de la infància víctima de violència.

Quart. Impulsar, en l’àmbit local, la creació d’un òrgan consultiu de seguiment i  

de coordinació de la situació i de la problemàtica derivades al municipi, quant a 

violència a la infància, i de les actuacions que es planifiquen.

6.  EXPEDIENT  1465.  PROPOSTA  D'ADHESIÓ  AL  PACTE VALENCIÀ 

CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA

L’alcaldessa presenta, al Ple, la proposta d'adhesió al Pacte Valencià contra la 

Violència  de  Gènere  i  Masclista,  la  còpia  de  la  qual  ha  sigut  repartida 

prèviament als regidors i regidores. 

L’alcaldessa  fa  una  explicació  de  la  proposta:  com se  sap,  la  violència  de 

gènere  i  masclista  és  una  xacra  que  estem  patint  actualment.  Aquest 

ajuntament ja té un protocol d'actuació en cas d’aquest tipus de violència, i tota 

la  corporació sempre n’ha  estat  en contra,  per  a  poder  eradicar-la.  A nivell 

institucional, des de les entitats valencianes, s'ha signat un pacte contra aquest 

tipus  de  violència  i,  simplement,  que  l'Ajuntament  de  Museros  també 

s’adherisca a qualsevol  treball  que es  puga portar  a  terme per  a  continuar 

treballant per eradicar-la. 

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

anteriorment,  el  Ple  de  la  corporació  acorda,  per  unanimitat,  la  proposta 

següent:

Primer. Adherir-se al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista. 

Segon. Remetre aquest acord a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives 

de la Generalitat Valenciana.

Tercer. Facultar l’alcaldessa per a totes les gestions que siguen necessàries 

per a la signatura del conveni.
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7.  EXPEDIENT  368/2016.  PROPOSTA D'APROVACIÓ  DEFINITIVA DE  LA 

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 2 DE LES NNUU DEL PLA PARCIAL S-5, 

PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN FORN CREMATORI

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

Pérez  Costa,  que  presenta,  al  Ple,  la  proposta  d'aprovació  definitiva  de  la 

modificació puntual núm. 2 de les NNUU del Pla parcial S-5, per a la instal·lació 

d'un forn crematori. 

Tot  considerant  que,  Luís  Francisco  De  Pedro  Sanchis,  va  sol·licitar  la 

modificació  de  les  normes  urbanístiques  actuals  que  afecten  el  polígon 

industrial de sòl urbà Torrubero de Museros, per registre d’entrada núm. 2.392, 

de 12 de desembre de 2015, perquè es possibilitara la instal·lació d'una activitat 

de  forn  crematori,  encara  que  ja  es  disposa  d'una  activitat  de  tanatori  en 

aquesta localització.

Atés que, a proposta de l’alcaldia en qualitat d'òrgan promotor, l'oficina tècnica 

municipal  va  redactar  d'ofici  una  proposta  de  modificació  de  l'ordenació 

detallada de les actuals normes urbanístiques de sòl urbà del Pla parcial S-5 

de Torrubero, que conté un esborrany del Pla i un document inicial estratègic,  

elaborat de conformitat amb el que es disposa en l'article 50 de la Llei 5/2014, 

de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge 

de la Comunitat Valenciana. 

Vist l'informe favorable emés per l'enginyer tècnic municipal, d’1 de gener de 

2017, amb el qual la modificació proposada de l'ordenació detallada en sòl urbà 

del  polígon industrial,  a  priori,  no  té  cap efecte  sobre  el  medi  ambient  i  el  

territori i que literalment es transcriu:

“L'activitat  de  crematori  no  està  recollida  entre  els  usos  permesos  en  les 

normes subsidiàries de planejament de Museros, aprovades el 17 de desembre 
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de 1997,  ja que era un tipus de servei  que es requeria  puntualment  i  que, 

generalment, s'establia a les poblacions de gran densitat.

Amb  el  pas  del  temps,  els  usos  i  els  costums  de  la  ciutadania  han  anat 

canviant, de manera que l'ús d'incineració de cadàvers s'ha anat incrementant 

fins a poder equiparar-lo, quant a quantitat, al d'enterrament, de manera que 

les diferents poblacions han anat actualitzant les seues normatives a la creixent 

demanda d'aquest servei.

L'article  6  del  capítol  I,  de  qualificació  de  sòl  i  usos  del  Pla  parcial  S-5 

Torrubero, en el qual es pretén que es puga realitzar aquest tipus d'activitat,  

estableix  que  les  referències  a  la  normativa  d'activitats  qualificades  a 

instal·lar-se  en aquest  sector  hauran d'entendre's  referides a  la  Llei  3/1989 

d'activitats  molestes, insalubres,  nocives  i  perilloses,  aprovada  pel  Decret 

54/1990 (DOGV 1.288, de 20 d'abril).

L'apartat 3 d'aquest article establia que les activitats que hagen de situar-se 

dins de la zona de qualificació industrial en edificis d'ús exclusiu, siga quin siga 

el seu tipus, s'admeten amb els graus següents:

• Molestes: graus 1, 2 i 3

• Nocives i insalubres: graus 1 i 2

•  Perilloses:  graus 1 i  2  (s'admetrà excepcionalment  el  grau 3 per  a  l'ús 

comercial o de magatzem)

Encara  que  aquesta  normativa  ha  sigut  derogada  i  substituïda  per  la  Llei 

6/2014,  de  25  de  juliol,  de  la  Generalitat,  de  prevenció,  qualitat  i  control 

ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, que regula tot tipus d'activitats, 

pel que exposa en el  seu contingut,  es pot afirmar que l'activitat  sol·licitada 

podria  ser  admesa  com  a  ús  permés  en  aquesta  zona,  en  no  trobar-se 

compresa en el Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el 
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catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera, i s'estableixen 

les disposicions bàsiques per a la seua aplicació.

D'altra  banda,  s'informa que,  segons els  criteris  establits  en  l'annex VIII  de 

la LOTUP,  la  proposta  de  modificació  puntual  número  2  de  les  normes 

urbanístiques que afecten l'article 15 del Pla parcial S-5 Torrubero, no té cap 

efecte sobre el medi ambient i el territori, a causa que:

•  La  modificació  puntual  no  estableix  un  marc  per  a  projectes  i  altres 

activitats,  es  tracta  d'una  ordenació  detallada  que  s'emmarca  dins  d'un 

planejament l'avaluació ambiental del qual ja es va portar a terme en el seu 

moment, i que compta amb declaració d'impacte ambiental favorable.

• La modificació puntual no influeix en altres plans o programes, perquè no 

afecta els usos permesos en el sector.

•  La  modificació  puntual  no  té  cap  incidència  en  el  desenvolupament 

sostenible,  ja  que  no  dóna  lloc  a  un  augment  de  l'edificabilitat  de  les 

parcel·les,  i  per  tant  no  té  incidència  en  la  biodiversitat,  en  els  recursos 

naturals, en la producció de residus, en la producció de contaminants, en el  

subministrament d'aigua potable o en el sanejament de les aigües residuals.

•  No  existeixen  problemes  ambientals  associats  amb  l'aplicació  de  la 

modificació puntual.

•  No  té  cap  rellevància  en  relació  amb  la  implantació  de  la  legislació 

comunitària o nacional en matèria de medi ambient.

Per tant,  aquest tècnic considera que la resolució de l'avaluació ambiental  i 

territorial estratègica pel procediment simplificat procedeix, i també la tramitació 

d'aquesta modificació d’acord amb el que s’indica en l'article 57 de la LOTUP.

Ha de tenir-se en compte que l'article 17, d’autoritzacions administratives per a 

l'obertura de forns crematoris o d'incineració de cadàvers i de forns crematoris 

de  cementeri,  del  Decret  39/2005,  de  25  de  febrer,  del  Consell  de  la 

Generalitat, pel qual s'aprova el reglament que regula les pràctiques de policia  
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sanitària  mortuòria  en l'àmbit  de la  Comunitat  Valenciana,  estableix  que els 

forns crematoris o d'incineració de cadàvers, així com els forns crematoris de 

cementeri,  estan  subjectes a l'autorització  de l'Ajuntament  o,  si  escau,  dels 

ajuntaments corresponents, amb l’informe previ favorable en matèria de salut 

pública, amb especial  referència a la sanitat  ambiental,  de la Conselleria de 

Sanitat, per la qual cosa, l’aprovació municipal suposada d'aquesta modificació, 

ha  d'elevar-se  a  la Conselleria  competent  perquè  emeta  el  seu  dictamen 

definitiu i vinculant.”

Tot considerant que, en virtut del que es disposa en els articles 50, 51, 57 i 63, 

de la Llei  5/2014, de 25 de juliol,  de la Generalitat,  d'ordenació del territori, 

urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, en data de 30 de març de 

2017, l'òrgan promotor va proposar formalitzar la sol·licitud d'inici de l'avaluació 

ambiental i territorial estratègica de la proposta de modificació pretesa, per la 

qual cosa l'òrgan substantiu va adoptar l’acord següent:

Primer. Iniciar l'expedient administratiu urbanístic que conté el document inicial 

estratègic  i  l’esborrany  de  la  modificació  de  l'article  15  de  les  normes 

urbanístiques del Pla parcial S-5 de Museros, que afecta l'ordenació detallada 

del sòl urbà del polígon industrial Torrubero, pel tràmit d'avaluació ambiental i 

territorial  estratègica  pel  procediment  simplificat,  d’acord  amb  la  petició  de 

l'òrgan promotor efectuada segons el que es disposa en l'article 50.1, de la Llei  

5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i  

paisatge de la Comunitat Valenciana .

Segon. Sotmetre a consultes de les administracions públiques afectades, en 

concret la Conselleria de Sanitat, així com de persones interessades en matèria 

d'accessos, trànsit i seguretat ciutadana, en concret la Policia Local, perquè es 

pronuncien en un termini de 20 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud 

d'informe, d’acord amb el que es disposa en l'article 51.1 de la Llei 5/2014, de 

25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de 

la Comunitat Valenciana.
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Transcorregut aquest termini sense que s'haja rebut el pronunciament requerit, 

el  procediment  continuarà  en els  termes establits  en  la  legislació  de l'estat 

sobre avaluació ambiental i, en tot cas, les decisions que s'adopten finalment 

seran públiques.

Tercer.  Possibilitar  la  consulta  de  la  documentació  en  les  dependències  de 

l'Ajuntament de Museros,  a tots  els  interessats  i  interessades,  en horari  de 

09.00 a 14.00 h, en el portal de transparència i en la pàgina web municipal,  

www.ajunt-museros.com,  a  més  de  remetre-la  als  afectats  mitjançant  la 

notificació oportuna.

Atés  que,  iniciat  l'expedient  i  sotmés  a  consultes  de  les  administracions 

públiques implicades, d’acord amb el que es disposa en l'article 51.1 de la Llei  

5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i  

paisatge de la Comunitat  Valenciana,  durant el  termini  de tràmit  d'audiència 

concedit no s'ha presentat cap al·legació o manifestació per cap interessat o 

afectat,  tal  com  s'acredita  en  el  certificat  emés  per  la  secretària  de  la 

corporació.

Vist que, en virtut del que es disposa en els articles 50, 51, 57 i 63 de la Llei  

5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i  

paisatge  de  la  Comunitat  Valenciana.  El  Ple  de  la  corporació,  en  qualitat 

d'òrgan ambiental i, al seu torn, substantiu, en sessió extraordinària celebrada 

el 7 de juliol de 2017, va adoptar l’acord següent:

Primer. Concloure que la proposta de modificació puntual núm. 2 del Pla parcial  

del  S-5 Torrubero,  relativa  a  l'article  15 de les  normes urbanístiques,  no  té 

efectes significatius sobre el medi ambient, d'acord amb l'informe de l'enginyer 

tècnic municipal, d’1 de gener de 2017, i d’acord amb els criteris establits en 

l'annex VIII de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge (LOTUP). 

Segon. Resoldre favorablement l'avaluació ambiental i territorial estratègica, pel 

procediment simplificat, de la proposta de modificació puntual núm. 2 del Pla 
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parcial,  i  designar-la  com  l'única  idònia  mediambientalment  en  aquesta 

actuació, d’acord amb el document inicial estratègic.

Tercer.  Explicar el contingut d’aquest acord a l'òrgan promotor, a l'efecte de 

continuar el procediment d’aprovació de la modificació puntual del Pla parcial 

S-5 Torrubero,  i  ordenar  la  publicació  d’aquest  acord de resolució  d'informe 

ambiental i territorial estratègic, pel procediment simplificat, en el Diari Oficial  

de la Generalitat Valenciana (DOGV), als efectes previstos en l'article 51.7 de 

la LOTUP.

Quart. Aquest acord de culminació de l'informe ambiental i territorial estratègic, 

pel  procediment  simplificat,  no  és  susceptible  de  cap  recurs  perquè  es 

considera  acte  de  tràmit,  sense  perjudici  dels  recursos  que,  si  escau, 

procedisquen en via contenciosa administrativa, davant de l'acte que aprove 

l'instrument de planejament, la qual cosa no és inconvenient perquè puguen 

utilitzar-se els mitjans de defensa que es consideren pertinents en dret.

Cinqué.  Aquesta  resolució  d'informe  ambiental  i  territorial  estratègic,  pel 

procediment  simplificat,  perdrà la  seua vigència  i  cessarà la  producció dels 

efectes que li són propis si, una vegada publicat en el DOGV, no s'ha procedit a 

l'aprovació de la modificació puntual núm. 2 del Pla parcial en un termini màxim 

de quatre anys des de la  seua publicació.  En aquest  cas,  l'òrgan promotor 

haurà  d'iniciar  novament  el  procediment  d'avaluació  ambiental  i  territorial 

estratègica, simplificada de la modificació del Pla.

Sisé. Ordenar,  per economia procedimental  i  en tractar-se d'una modificació 

puntual del Pla, que afecta únicament l'ordenació detallada de l'article 15 de les 

normes urbanístiques del S-5 Torrubero, la seua submissió a informació pública 

durant  un  període  mínim  de  45  dies  hàbils,  assegurant,  com a  mínim,  les 

mesures mínimes de publicitat exigides per l'article 53.2 de la Llei 5/2014, de 25 

de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la 

Comunitat Valenciana.

Seté. Durant el mateix termini d'informació pública, que s'efectuarà en el DOGV 

i en premsa escrita de gran difusió, es consultaran els organismes afectats, 

amb petició  dels  informes exigibles d'acord amb la  legislació  sectorial,  i  les 
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entitats  subministradores  dels  serveis  públics  urbans  que  puguen  resultar 

afectades.  La falta  d'emissió  dels  informes esmentats  en el  termini  establit, 

permetrà prosseguir la tramitació de les actuacions.

Vuité.  Una  vegada  concloses  les  anteriors  actuacions  i  informades  les 

al·legacions o els informes que s'hagen pogut presentar o emetre, el Pla serà 

sotmés a aprovació pel Ple de l'Ajuntament, en tractar-se de l'òrgan competent 

d’una  qüestió  relativa  a  l'ordenació  detallada.  L'acord  d'aprovació  definitiva, 

juntament amb la modificació de l'article 15 de les normes urbanístiques del Pla 

parcial S-5 Torrubero, es publicaran per a la seua entrada en vigor en el BOP.

Nové. En tractar-se d'una aprovació definitiva de competència municipal, abans 

de la seua publicació, es remetrà una còpia digital de la modificació puntual del 

Pla  parcial  a  la Conselleria  competent  en  matèria  d'ordenació  del  territori  i 

d’urbanisme, per a la seua inscripció en el Registre Autonòmic d'Instruments de 

Planejament Urbanístic.

Atés que l'acord de 7 de juliol  de 2017, sobre la resolució, pel procediment 

simplificat, de l'informe ambiental i  territorial estratègic, va ser publicat en el  

DOCV 8.110, de 22 d'agost de 2017, als efectes previstos en l'article 51.7 de 

la LOTUP.

Tot  considerant  que la  mateixa  publicació  efectuada en el  DOCV va servir, 

juntament amb l'edicte publicat el 7 d'agost de 2017 en el periòdic  Levante -  

EMV, d'audiència, consulta i submissió a informació pública durant un període 

de 45 dies hàbils,  als organismes afectats i  a entitats subministradores dels 

serveis  públics  urbans  que  pogueren  resultar  afectades  per  la  modificació 

puntual núm. 2, que afecta l'article 15 de les normes urbanístiques del S-5.

Vist que, transcorregut el període de consultes i d’informació al públic, no s'ha 

presentat cap al·legació o manifestació per cap interessat o afectat,  tal  com 

s'acredita en el certificat emés per la secretària de la corporació.
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Atés que, en virtut del que es disposa en els articles 50, 51, 57 i 63, de la Llei 

5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i  

paisatge  de  la  Comunitat  Valenciana,  han  de  considerar-se  concloses  les 

actuacions anteriors, per la qual cosa el Ple de la corporació, per unanimitat, 

adopta l’acord següent:

Primer. Aprovar definitivament la modificació puntual núm. 2 que afecta l'article 

15 de les normes urbanístiques del Sector 5, en tractar-se de l'òrgan competent 

perquè es considera una qüestió relativa a l'ordenació detallada.

Segon.  Publicar  en  el  BOP l'acord  d'aprovació  definitiva,  juntament  amb la 

modificació  de  l'article  15  de  les  normes  urbanístiques  del  pla  parcial  S-5 

Torrubero, per a la seua entrada en vigor.

Tercer.  En  tractar-se  d'una  aprovació  definitiva,  la  matèria  de  la  qual  és 

competència  municipal,  abans  de  la  seua  publicació  es  remetrà  una  còpia 

digital de la modificació puntual del Pla parcial a la Conselleria competent en 

matèria  d'ordenació  del  territori  i  urbanisme,  per  a  la  seua  inscripció  en  el 

Registre Autonòmic d'Instruments de Planejament Urbanístic.

8. EXPEDIENT 1444. PROPOSTA DE RECONEIXEMENT PER L’ACTUACIÓ 

POLICIAL DE L'AGENT DE POLICIA LOCAL, ROBERTO SÁNCHEZ

L’alcaldessa  presenta,  al  Ple,  la  proposta  de  reconeixement  per  l’actuació 

policial especialment meritòria.

Vist l'informe emés pel cap de la Policia Local, sobre el servei especialment 

meritori en el compliment de les seues funcions efectuat per Roberto Sánchez 

Flores, amb NIF 44793906-A i categoria d’agent de Policia Local de Museros, 

núm. 46177025 , del qual es desprén que, com a conseqüència de la ràpida 

intervenció dels agents i l'aplicació de tècniques de reanimació en la persona 

identificada com a Bernardo Cortina Torres, amb DNI 73496622-F i domicili al 

carrer del Pintor Gabriel Esteve de Massalfassar, va aconseguir estabilitzar-se i 
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eixir de la parada cardiorespiratòria, tal com els serveis mèdics van informar la 

persona afectada que, la ràpida intervenció i l’atenció prestada pels agents, li 

havien salvat la vida.

Vist  que la persona afectada i identificada en aquest escrit,  s'ha personat a 

l'Ajuntament per a felicitar personalment els agents que van intervenir i per a 

agrair  a  l'Ajuntament  els  mitjans  utilitzats,  es  deixa  constància  per  part 

d'aquesta prefectura que, a causa de la gratificació que produeix aquest servei i 

el grau de professionalitat demostrat, se sol·licita el reconeixement en el pròxim 

Ple de l'Ajuntament i l'emissió del certificat per part de la secretària, perquè es 

remeta a l'efecte de felicitació per part de l'administració pública.

Per tot això, el Ple de la corporació va adoptar l’acord següent:

Primer. Concedir, a títol individual, un certificat plenari per haver realitzat un 

servei especialment meritori en el compliment de les seues funcions, i que ha 

tingut una repercussió social especial en garantir la protecció de les persones i  

demostrar la seua gran professionalitat i  formació en la utilització del DESA 

(desfibril·lador  semiautomàtic),  i  en  agrair,  a  l'Ajuntament  de  Museros,  la 

formació i la preparació mitjançant cursos formatius en el maneig d'aquest tipus 

de mitjans i tècniques sanitàries de reanimació (RCP).

Segon. Notificar aquest acord a l'interessat perquè en prenga coneixement i  

efectes  procedents,  a  l'efecte  de  l’exercici  en  la  funció  pública,  així  com a 

l'efecte d'accés, promoció o mobilitat dins de l'administració local.

9. EXPEDIENT 1445. PROPOSTA DE RECONEIXEMENT PER L’ACTUACIÓ 

POLICIAL DE L'AGENT DE POLICIA LOCAL, DIONI GARCÍA 

L’alcaldessa  presenta,  al  Ple,  la  proposta  de  reconeixement  per  l’actuació 

policial especialment meritòria. 
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Vist l'informe emés pel cap de la Policia Local, sobre el servei especialment 

meritori en el compliment de les seues funcions efectuat per Dionisio García 

Jiménez, amb NIF 24369469A i categoria d’agent de Policia Local de Museros, 

núm. 46177016, en el càrrec de cap de Policia Local, del qual es desprén que, 

com  a  conseqüència  de  la  ràpida  intervenció  dels  agents  i  l'aplicació  de 

tècniques de reanimació en la persona identificada com a Bernardo Cortina 

Torres, amb DNI 73.496.622-F i domicili al carrer del Pintor Gabriel Esteve de 

Massalfassar,  va  aconseguir  estabilitzar-se  i  eixir  de  la  parada 

cardiorespiratòria, tal com els serveis mèdics van informar la persona afectada, 

que la ràpida intervenció i  l’atenció prestada pels agents,  li  havien salvat la 

vida.

Vist  que la persona afectada i  identificada en aquest  escrit  s'ha personat  a 

l'Ajuntament per a felicitar personalment els agents, i per a agrair a l'Ajuntament 

els mitjans utilitzats, es deixa constància per part d'aquesta prefectura, que a 

causa de la gratificació que produeix aquest servei i el grau de professionalitat 

demostrat,  se  sol·licita  el  reconeixement  en  el  pròxim Ple  de l'Ajuntament  i 

l'emissió del certificat per part de la secretària, perquè es remeta a l'efecte de 

felicitació per part de l'administració pública. 

Per tot això, el Ple de la corporació adopta l’acord següent:

Primer. Concedir, a títol individual, un certificat plenari per haver realitzat un 

servei especialment meritori en el compliment de les seues funcions, i que ha 

tingut una repercussió social especial en garantir la protecció de les persones i  

demostrar la seua gran professionalitat i  formació en la utilització del DESA 

(desfibril·lador  semiautomàtic)  i  en  agrair,  a  l’Ajuntament  de  Museros,  la 

formació i preparació mitjançant cursos formatius en el maneig d'aquest tipus 

de mitjans i de tècniques sanitàries de reanimació (RCP).

Segon. Notificar aquest acord a l'interessat perquè en prenga coneixement i  

efectes  procedents,  a  l'efecte  de  l'exercici  en  la  funció  pública,  així  com a 

l'efecte d'accés, promoció o mobilitat dins de l'administració local.
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10. EXPEDIENT 1447. PROPOSTA DE RECONEIXEMENT PER L’ACTUACIÓ 

POLICIAL DE L'AGENT DE POLICIA LOCAL, JULIÁN MAYORDOMO

L’alcaldessa  presenta,  al  Ple,  la  proposta  de  reconeixement  per  l’actuació 

policial especialment meritòria.

Vist l'informe emés pel cap de la Policia Local, sobre el servei especialment 

meritori en el compliment de les seues funcions, de Julián Mayordomo Gómez, 

amb NIF 33454129P i  categoria d’agent  de Policia Local  de Museros,  núm. 

46177024,  del  qual  es  desprén  que,  com  a  conseqüència  de  la  ràpida 

intervenció en el part de la persona identificada com a Larisa Florina Martincu, 

amb  NIE  I-0643022-W,  nascuda  el  22  de  març  de  1984  a  Romania,  amb 

domicili al carrer del Mestre Climent, 5,6 de Museros, va assegurar la integritat  

del nounat i de la seua mare, i va vetlar per la integritat física de tots dos en 

observar que el nounat no tenia les vies aèries obstruïdes i que presentava 

signes  vitals.  L'agent  va  procedir  a  interrompre  el  flux  del  cordó  umbilical  

seguint  les  indicacions  telefòniques  de  CICU,  i  va  observar  que  el  part  es 

desenvolupava amb normalitat, utilitzant les tècniques sanitàries apreses en la 

formació. Posteriorment, i comprovant que tant la mare com la filla estaven en 

perfectes  condicions,  van ser  traslladades  a  l'Hospital  Clínic  Universitari  de 

València per a una millor valoració.

Atés que, gràcies a la ràpida intervenció i atenció prestada pels agents, s'ha 

aconseguit garantir el benestar de la mare i de la filla, es deixa constància per  

part de la prefectura de Policia Local de Museros que, a causa de la gratificació 

que produeix aquest servei i el grau de professionalitat demostrat, se sol·licita 

el reconeixement en el pròxim Ple de l'Ajuntament i l'emissió del certificat per 

part  de  la  secretària,  perquè es  remeta  a l'efecte  de felicitació  per  part  de 

l'administració pública. 
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Per tot això, el Ple de la corporació adopta l’acord següent:

Primer. Concedir, a títol individual, un certificat plenari per haver realitzat un 

servei especialment meritori en el compliment de les seues funcions, i que ha 

tingut una repercussió social especial en garantir la protecció de les persones i  

demostrar una gran professionalitat i formació en les tècniques sanitàries de 

primers  auxilis,  i  en  agrair,  a  l’Ajuntament  de  Museros,  la  formació  i  la 

preparació mitjançant cursos formatius de primers auxilis i d’atenció sanitària.

Segon. Notificar aquest acord a l'interessat perquè en prenga coneixement i  

efectes procedents, a l'efecte d'exercici en la funció pública, així com a l'efecte 

d'accés, promoció o mobilitat dins de l'administració local.

11. EXPEDIENT 1448. PROPOSTA DE RECONEIXEMENT PER L’ACTUACIÓ 

POLICIAL DE L'AGENT DE POLICIA LOCAL, SERGIO CHIRIVELLA

L’alcaldessa  presenta,  al  Ple,  la  proposta  de  reconeixement  per  l’actuació 

policial especialment meritòria.

Vist l'informe emés pel cap de la Policia Local, sobre el servei especialment 

meritori en el compliment de les seues funcions, de Sergio Chirivella Usó, amb 

NIF  44513401Y i  categoria  d’agent  de  Policia  Local  de  Museros,  núm. 

46177026,  del  qual  es  desprén  que,  com  a  conseqüència  de  la  ràpida 

intervenció en el part de la persona identificada com a Larisa Florina Martincu, 

amb  NIE  I-0643022-W,  nascuda  el  22  de  març  de  1984  a  Romania,  amb 

domicili al carrer del Mestre Climent, 5,6 de Museros, va assegurar la integritat  

del nounat i de la seua mare, i va vetlar per la integritat física de tots dos en 

observar que el nounat no tenia les vies aèries obstruïdes i que presentava 

signes  vitals.  L'agent  va  procedir  a  interrompre  el  flux  del  cordó  umbilical  

seguint  les  indicacions  telefòniques  de  CICU,  i  va  observar  que  el  part  es 

desenvolupava amb normalitat, utilitzant les tècniques sanitàries apreses en la 

formació. Posteriorment, i comprovant que tant la mare com la filla estaven en 
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perfectes  condicions,  van ser  traslladades  a  l'Hospital  Clínic  Universitari  de 

València per a una millor valoració.

Atés que, gràcies a la ràpida intervenció i atenció prestada pels agents, s'ha 

aconseguit garantir el benestar de la mare i de la filla, es deixa constància per  

part de la prefectura de Policia Local de Museros que, a causa de la gratificació 

que produeix aquest servei i el grau de professionalitat demostrat, se sol·licita 

el reconeixement en el pròxim Ple de l'Ajuntament i l'emissió del certificat per 

part  de  la  secretària,  perquè es  remeta  a l'efecte  de felicitació  per  part  de 

l'administració pública. 

Per tot això, el Ple de la corporació adopta l’acord següent:

Primer. Concedir, a títol individual, un certificat plenari per haver realitzat un 

servei especialment meritori en el compliment de les seues funcions, i que ha 

tingut una repercussió social especial en garantir la protecció de les persones i  

demostrar una gran professionalitat i formació en les tècniques sanitàries de 

primers  auxilis,  i  en  agrair,  a  l’Ajuntament  de  Museros,  la  formació  i  la 

preparació mitjançant cursos formatius de primers auxilis i d’atenció sanitària.

Segon. Notificar aquest acord a l'interessat perquè en prenga coneixement i  

efectes procedents, a l'efecte d'exercici en la funció pública, així com a l'efecte 

d'accés, promoció o mobilitat dins de l'administració local.

12. DESPATX EXTRAORDINARI

• L'Equip de Govern presenta, per la via d'urgència per a la inclusió en l'ordre 

del  dia,  la  proposta  d'aprovació  de  les  bases  reguladores  de  la  subvenció 

d’activitats musicals i esportives. 

El Ple de la corporació, per unanimitat, aprova la urgència de la proposta. 
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L’alcaldessa presenta, al Ple, la proposta d'aprovació de les bases reguladores 

de la subvenció d’activitats musicals i esportives.

BASES REGULADORES DE LA SUBVENCIÓ A ENTITATS ESPORTIVES I 

CULTURALS  PER  A  LA  REALITZACIÓ  D'ACTIVITATS  ESPORTIVES  I 

MUSICALS

Primer. Objecte

Aquest  ajuntament  té  la  voluntat  de  promoure,  entre  els  xiquets,  xiquetes  i 

joves  del  municipi,  la  realització  d'activitats  esportives  i  musicals,  en  horari 

extraescolar,  i  mitjançant  clubs  esportius  i  associacions  culturals  locals. 

D'aquesta  manera,  es  desitja  contribuir  al  seu  desenvolupament  físic  i 

intel·lectual,  i  desenvolupar  els  valors de l'esforç,  la  superació,  el  treball  en 

equip, la creativitat, la responsabilitat, la companyonia i el respecte a les regles.

Segon. Dotació econòmica

El  pressupost  de cada campanya de subvencions es determinarà per  l'acte 

administratiu  que  aprove  la  convocatòria,  i  es  farà  efectiu  amb  càrrec  a 

l'aplicació  pressupostària  que  aquest  preveja,  dins  de  l'estructura 

pressupostària  de  l'Ajuntament  de  Museros  i  de  la  resta  de  normativa 

reguladora d’aquesta.

Tercer. Beneficiaris

Podran  ser  beneficiàries  de  la  subvenció,  les  entitats  esportives  i  culturals 

radicades a Museros, que desenvolupen activitats esportives i  musicals a la 

localitat. En la convocatòria es concretaran i limitaran les edats dels xiquets, 

xiquetes i joves als quals podran oferir-se aquestes activitats subvencionades. 

En concret, podran sol·licitar aquestes subvencions:

a)  Les  associacions  culturals  sense  ànim  de  lucre,  de  caràcter  local  i 

legalment constituïdes, que contemplen dins de la seua activitat  alguna o 

diverses  de  les  modalitats  d'ensenyament  o  coneixements  musicals 
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següents:  llenguatge  musical  de  grau  elemental,  llenguatge  musical 

preparatori,  introducció  al  llenguatge  musical  infantil  i  perfeccionament 

musical instrumental.

b) Els clubs i les entitats esportives sense ànim de lucre, de caràcter local i 

legalment  constituïts,  que  contemplen  dins  de  la  seua  activitat  alguna  o 

diverses de les modalitats esportives, les federacions esportives de les quals 

estiguen registrades en el Consell Superior d'Esports. Serà imprescindible 

que estiguen inscrits en el registre d'associacions de Museros, i que hagen 

desenvolupat les seues activitats almenys durant els 12 mesos anteriors a la 

convocatòria.

Quart. Quantia

L'import  total  a  subvencionar  a  cada  entitat  es  determinarà  pel  resultat  de 

multiplicar,  una  quantitat  que  es  fixarà  en  la  convocatòria  pel  nombre  de 

xiquets, xiquetes o joves empadronats a Museros, amb 12 mesos d'antiguitat 

en el padró des de la data d'inici de les activitats, que atenguen les activitats 

musicals o esportives oferides per l'entitat. 

Cinqué. Activitats subvencionables

Seran subvencionables les activitats esportives o musicals que complisquen les 

característiques següents:

a) Que tinguen una durada igual al curs escolar.

b) Que es desenvolupen en horari extraescolar.

c) Que exigisquen la presència del xiquet, xiqueta o jove durant almenys dos 

dies  a  la  setmana,  i  durant  almenys  una  hora  cada  dia.  Les  activitats 

dirigides als més xicotets podran veure el seu horari mínim reduït a un mínim 

de 30 minuts per dia. Serà la convocatòria la que reculla aquest aspecte.

d)  Si  es  tracta  d'una  modalitat  esportiva,  que  la  seua  federació  estiga 

registrada en el Consell Superior d'Esports.

e)  Si  es  tracta  d'una  modalitat  musical,  que  el  seu  contingut  siga 

emmarcable en alguna de les àrees següents: llenguatge musical de grau 
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elemental, llenguatge musical preparatori, introducció al llenguatge musical 

infantil i perfeccionament musical instrumental.

f)  Que  la  modalitat  estiga  impartida  per  personal  tècnicament  qualificat 

segons l'activitat o modalitat:

- Activitats musicals: com a mínim, el títol de grau de Mestre/a en Educació 

Infantil  o  Primària  amb  la  menció  de  Música,  el  títol  de  Mestre/a  de 

qualsevol  especialitat  o  equivalent,  o  el  grau  de  Mestre/a  en  Educació 

Infantil o Primària i, a més, estar en possessió de l'habilitació o l’especialitat 

de  Música,  el  títol  professional  de  música  o  titulació  equivalent  i,  en 

aquelles  especialitats  per  a  les  quals  no  existisca  titulació  o  no  s'haja 

desenvolupat  el  currículum  d’aquestes  a  la  Comunitat  Valenciana,  se 

seguirà el que es disposa en el Decret 296/1997, de 2 de desembre, del 

Consell, quant a professors especialistes.

-  Activitats  esportives:  persones  llicenciades  o  diplomades  en  Educació 

Física,  titulades  superiors  en  animació  d'activitats  físiques  i  esportives, 

entrenadores i monitores esportives.

Sisé. Despeses subvencionables

S'acceptarà la justificació, mitjançant la presentació de la factura original o de 

les nòmines en el cas de personal contractat, dels aspectes següents:

a) Compra de material esportiu o musical.

b) Lloguer de pistes d'entrenament o de locals d'assaig.

c) Desplaçament, dietes i arbitratges de competicions esportives no oficials o 

certàmens musicals.

d) Nòmines de professors i personal tècnic i esportiu.

e) Despeses federatives (fitxes esportives).

f)  Despeses  d'adequació  de  recintes,  locals  i  instal·lacions,  per  a  la 

realització de les activitats subvencionades. 

No seran subvencionables:

a) Les despeses de manteniment i de funcionament de l'entitat sol·licitant.
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b) La neteja d'equipatges.

c) Les despeses derivades d'activitats gastronòmiques.

Seté. Presentació de sol·licituds

1.  El  termini  per  a  presentar  les  sol·licituds  estarà  determinat  en  la 

convocatòria.  Les  sol·licituds  es  presentaran  en  el  registre  d'entrada  de 

l'Ajuntament.

2.  La  sol·licitud  consisteix  a  emplenar  la  instància  que  s'annexa a  aquesta 

convocatòria  i  dirigir-la  a  l'alcaldessa  de  la  corporació,  juntament  amb  la 

documentació següent:

a)  Acord  dels  òrgans  representatius  de  l'associació  que  justifique  la 

necessitat de la subvenció sol·licitada.

b) Calendari d'activitats, que consisteix a emplenar un full per cada activitat 

per a la qual se sol·licita la subvenció.

c)  Declaració  responsable  de  les  subvencions  sol·licitades  o  percebudes 

d'altres institucions públiques o privades, per a la mateixa activitat.

d)  Certificat  d'estar  al  corrent  en les  obligacions fiscals  i  de  la  seguretat 

social, o declaració responsable.

e)  Llistat  de les activitats  desenvolupades i  dels  xiquets,  xiquetes i  joves 

empadronats a Museros, que assisteixen a aquestes activitats.

Vuité. Compatibilitats i incompatibilitats amb altres subvencions concedides per  

altres organismes

1.  Aquesta  subvenció  serà  compatible  amb  altres  subvencions  d'altres 

administracions públiques.

2. L'import de les subvencions regulades en aquesta base, en cap cas podrà 

ser  d’una  quantitat  que,  aïlladament  o  en  concurrència  amb subvencions  o 

ajudes  d'altres  administracions  públiques  o  d'altres  ens  públics  o  privats, 

supere el cost de la despesa objecte de la subvenció.
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3. Si s'han sol·licitat ajudes a altres organismes per aquest concepte, s'haurà 

de comunicar en la instància de la sol·licitud.

Nové. Termini i manera de justificació

1. Com a norma general, la justificació es realitzarà abans de finalitzar el curs 

escolar.

2. Documentació a aportar per a la justificació:

a)  Factures  originals  emeses  en  el  curs,  el  concepte  de  les  quals  es 

corresponga amb les activitats per a les quals s'ha sol·licitat la subvenció.

b)  Nòmines i  assegurances socials del  professorat i  del  personal  tècnic i 

esportiu.

c) Document bancari en el qual figure el compte en què es desitja rebre la 

transferència.

Desé. Obligacions dels beneficiaris

Una vegada finalitzada l'activitat, i en un termini màxim de 30 dies, el beneficiari 

presentarà, com a mínim, la documentació següent en el registre d'entrada de 

l'Ajuntament: un exemplar de tot el material imprés generat per l'activitat, i els 

comptes justificatius de les despeses ocasionades i  dels ingressos produïts. 

Així mateix, s’haurà de:

a) Fer constar en la informació i en la publicitat específica, el patrocini o la 

col·laboració de l'Ajuntament de Museros de la manera prevista per la imatge 

corporativa municipal.

b) Justificar, en el termini i la manera establits, la subvenció sol·licitada.

c) Comunicar, a l'Ajuntament, l'obtenció de subvencions o d’ajudes per a la 

mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics.

d)  Sotmetre  a  les  actuacions  de  control  financer  que  corresponen  a  la 

intervenció  de  l'Ajuntament  de  Museros,  pel  que  fa  a  les  subvencions  i 

ajudes concedides.
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Onzé. Alteracions de les condicions

1. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la 

subvenció i, en tot cas, la concurrència de subvencions o d’ajudes atorgades 

per  altres  administracions  o  ens  públics  o  privats,  podrà  donar  lloc  a  la 

modificació de la resolució de la concessió.

2. En cas que els documents justificatius no coincidisquen amb els presentats 

en la sol·licitud de la subvenció, es donarà lloc a la reducció, en la proporció 

corresponent, de la subvenció amb l’ordenació de reintegrament. 

Dotzé. Reintegrament

1.  Procedirà  el  reintegrament  de  les  quantitats  percebudes  i  l'exigència  de 

l'interés de demora,  des del  moment del  pagament de la subvenció,  en els 

casos següents:

a) Obtenir la subvenció sense reunir les condicions requerides per a això.

b) Incomplir la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida.

c) Que el beneficiari haja omés les seues obligacions.

d)  Modificar  les  condicions  de  la  concessió  o  falsificar  la  documentació 

presentada, derivada de l'actuació de comprovació.

Tretzé. Pagament de l'import subvencionat

Com a norma general, el pagament es realitzarà mitjançant una transferència 

bancària  al  compte  presentat.  Concedida  la  subvenció,  es  podran  realitzar 

pagaments anticipats periòdics de fins al 75% de l'import total. El 25% restant 

s'abonarà  una  vegada  aprovada  la  justificació.  L’incompliment  de  les 

obligacions,  per  part  del  beneficiari,  donarà  lloc  automàticament  al 

reintegrament. 

Catorzé. Diari oficial de publicació de la convocatòria

La convocatòria es publicarà, pel conducte de la Base de Dades Nacional de 

Subvencions, en el BOP de València. 
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El Ple de la corporació aprova,  per unanimitat,  les bases reguladores de la 

subvenció d’activitats musicals i esportives.

• L'Equip de Govern presenta, per la via d'urgència per a la inclusió en l'ordre 

del dia, la proposta d'aprovació del conveni d'acceptació de la cessió temporal 

de parcel·les per a l’ús d'un aparcament dissuasori de vehicles. 

L’alcaldessa  procedeix  a  la  votació  del  conveni  d'acceptació  de  la  cessió 

temporal de parcel·les per a l’ús d'un aparcament dissuasori de vehicles. 

El Ple de la corporació, per unanimitat, aprova la urgència de la proposta.

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

Agricultura, Francesc Alcaina, que presenta, al Ple, la proposta d'aprovació del 

conveni  d'acceptació  de  la  cessió  temporal  de  parcel·les  per  a  l’ús  d'un 

aparcament dissuasori de vehicles. 

Vista la proposta del regidor, i els informes que es relacionen a continuació: el 

de l'aparellador municipal, de 18 de maig de 2017; el de la Policia Local de 

Museros, de 5 de setembre de 2017; el  de l'arquitecta municipal,  de 12 de 

setembre de 2017; el de l'assessor jurídic del departament d'urbanisme i el de 

la  secretària  de  l'Ajuntament,  de  5  d'octubre  de  2017;  que  per  economia 

processal no es reprodueixen, sense perjudici que així consten en l'expedient 

administratiu.

Tot  considerant  la  proposta  del  conveni,  que  atenent  els  informes  relatats 

anteriorment, disposa literalment:

CONVENI  D’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ TEMPORAL DE PARCEL·LES 

PER A L’ÚS D’UN APARCAMENT DISSUASORI DE VEHICLES
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Museros, a __ d'octubre de 2017

REUNITS

D'una banda, en concepte de cessionari:

Cristina Civera Balaguer, alcaldessa presidenta de l'Ajuntament de Museros, en 

representació d’aquest i en exercici de les atribucions que ostenta, amb DNI 

73562848-Q, assistida per la secretària general de la corporació, Araceli Martín 

Blasco, amb DNI 00687740-V, que dóna fe de l'acte. 

I d'altra banda, en concepte de cedent, les propietàries: 

Ana  Alhambra  Fontestad,  major  d'edat,  amb  DNI  19041827-N,  Carmen 

Alhambra Fontestad, major d'edat, amb DNI 19041816-R i Francisca Alhambra 

Fontestad,  major  d'edat,  amb DNI 1914298-N, actuant  en  nom propi  i  amb 

domicili a l'efecte de notificacions al carrer de Francisco Roig, 15, de Museros.

Amb la compareixença de totes les parts, la presidenta de la corporació, en 

representació  de  l'Ajuntament  de  Museros,  i  les  cedents  en  qualitat  de 

propietàries de la parcel·la que es descriurà, amb el reconeixement de la plena 

capacitat d'obrar per a aquest acte, i amb la intervenció d’Araceli Martín Blasco, 

com a secretària d'aquest ajuntament, que dóna fe de l'acte per a la realització 

del conveni d’acceptació de la cessió temporal de les parcel·les de sòl urbà o 

dels solars situats al carrer Emperador, 23 i 25, com a aparcament dissuasori 

de vehicles. 

EXPOSEN

Primer.  Que  les  cedents,  Ana  Alhambra  Fontestad,  Carmen  Alhambra 

Fontestad i Francisca Alhambra Fontestad, són propietàries d'uns solars de 660 

m2 i 163 m2 situats a Museros, al carrer Emperador, 25 i 23 amb referències 
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cadastrals  8726507YJ2882F00001WY  i  8726511YJ2882N0001AO, 

respectivament.  El  plànol  d'emplaçament  i  la  referència  cadastral  dels 

immobles s’adjunten a aquest contracte.

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

(cedent),  i  que  el  primer  compareixent,  l’Ajuntament  de  Museros,  serà 

denominat cessionari.

Tercer.  Que  a  l'efecte  de  les  notificacions  que  puguen  ser  necessàries,  el 

cessionari assenyala el domicili següent: Plaça del Castell, 1, Museros.

Quart.  Que  l'Ajuntament  mostra  el  seu  interés  en  l'acceptació  de  la  cessió 

temporal  de  l'ús  de  les  parcel·les  descrites  en  l'apartat  primer  d'aquesta 

exposició, per la qual cosa, ambdues parts formalitzen el seu acord sota les 

següents:

CLÀUSULES

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

possessió temporal dels immobles descrits en el punt u de l’exposició d'aquest 

document.  Consegüentment,  aquesta ocupació  ho serà sense pagament  de 

preu ni  mercé de cap classe,  i  per  mera  concessió  graciosa del  propietari. 

Segona.  El  contracte  té  una  durada  de  5  anys,  a  partir  de  la  data  de  la 

signatura del contracte, atés que l'Ajuntament té previst realitzar una inversió i 

una  despesa  d'adequació  del  solar  per  a  un  aparcament  públic, 

d'aproximadament 6.500 €.

Aquest contracte és renovable expressament de manera anual, i requerirà la 

comunicació  amb almenys  dos  mesos  d'antelació  a  la  seua  finalització.  La 

comunicació de voluntat de pròrroga podrà realitzar-se per qualsevol  de les 

parts i s'entendrà acceptada, excepte la manifestació del contrari, en un termini 

de 10 dies hàbils. La durada màxima del contracte s'estableix en 10 anys.

No obstant això, del termini fixat en aquesta clàusula de 5 anys, la propietat 

podrà posar fi a la cessió temporal de l'ús en qualsevol moment, amb l'única 

condició  que  la  resolució  anticipada  al  termini  pactat  haurà  de  suposar  la 

deguda  compensació  a  l'Ajuntament,  amb  la  finalitat  de  mantenir  l'equilibri 
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econòmic del conveni, que serà proporcional al mateix temps que quede de 

contracte respecte del temps de possessió no aprofitat.

Tercera. Durant el termini d'ocupació concedit, el cessionari haurà d'efectuar les 

reparacions normals als immobles cedits, a fi de conservar-los en el seu estat 

d'ús normal i amb la diligència d'un bon pare de família.

Així mateix, totes les despeses per consum de serveis i d’impostos relatius a la  

propietat referida seran a compte del cessionari, com ara aigua, llum, telèfon i 

l’impost  municipal  que  grava  la  propietat,  sense  que  això  supose,  de  cap 

manera, el pagament de renda.

Quarta.  Finalitzat  el  termini  que  s'ha  concedit  per  a  l'ocupació  pactada  en 

aquest document, el cessionari s'obliga a retornar les finques, lliures i vàcues, a 

disposició de la propietat, sense demora de cap classe.

Cinquena.  Aquest  conveni  es regirà pels  pactes,  per  les clàusules i  per  les 

condicions  determinades  per  la  voluntat  de  les  parts,  i  plasmades 

expressament en aquest document i, supletòriament, pel que es disposa en el  

Codi Civil.

Llegit aquest conveni per la secretària, i amb totes les parts conformes, signen 

totes les còpies, en el lloc i la data citades més amunt. 

El cessionari,                                                                                      La propietat,

l'alcaldessa presidenta de                                             Ana Alhambra Fontestad,

l’Ajuntament de Museros,                                      Carmen Alhambra Fontestad i 

Cristina Civera Balaguer                                       Francisca Alhambra Fontestad

La secretària,

Araceli Martín Blasco

Vistos els informes anteriors, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 

47.2.ñ), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 

el Ple de la corporació, per unanimitat, adopta l’acord següent:
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Primer.  Iniciar  l’expedient  per  a  acceptar  la  cessió  d'ús  temporal  de  les 

parcel·les  citades,  amb  referències  cadastrals  8726507YJ2882F0001WY  i 

8726511YJ2882N0001AO, per a l’ús d'un aparcament dissuasori, en virtut del 

que es disposa en la proposta de conveni que forma part dels antecedents 

d’aquest acord, i  l'activitat  del qual redunda en benefici  dels habitants de la 

població de Museros.

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

durant un termini de 20 dies, mitjançant un anunci en el tauler d'anuncis de 

l'Ajuntament, en la pàgina web i en el portal de transparència municipal, a fi que 

els interessats presenten les al·legacions que consideren oportunes.

Tercer. Notificar expressament aquest acord als interessats directes d’aquest 

expedient, a l'efecte de confirmar i de validar el text íntegre de la proposta del 

conveni.

Quart. Si una vegada sotmés l'expedient administratiu a l’exposició al públic, no 

s’hi presenten al·legacions, aquest acord per si mateix servirà per a entendre 

aprovat definitivament l'expedient d'acceptació de la cessió d'ús temporal de les 

parcel·les  citades,  amb  referències  cadastrals  8726507YJ2882F0001WY  i 

8726511YJ2882N0001AO, per a l’ús d'un aparcament dissuasori, i es procedirà 

a la subscripció del conveni corresponent entre els interessats.

Cinqué. Facultar l'alcaldia per a subscriure el conveni corresponent, i realitzar 

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

13. DACIÓ DE COMPTES

L’alcaldessa  felicita  els  Policies  Locals  d'Albuixec  per  la  ràpida  actuació 

realitzada,  juntament  amb els  Policies  Locals  de  Museros,  en  el  part  de  la 

persona identificada com a Larisa Florina Martincu. 

A més, explica les subvencions rebudes de l’EMCORP, sol·licitades per a la 

contractació  de  personal,  per  un  import  de  21.474  €,  amb  les  quals  es 

contractaran dos oficials de primera durant 6 mesos. Pel que fa a l’EMCORD, 
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en un primer moment es va pensar contractar dos jardiners o un auxiliar per a 

ajudar el notificador de l'Ajuntament, però donada la baixa natalitat que tenim 

en aquests moments al municipi, a l'Escola Infantil Municipal hi havia un excés 

de  professorat  amb els  xiquets  que  hi  ha  actualment  matriculats,  i  en  cap 

moment volíem prescindir de cap de les professores que treballen allí. Per tant, 

els partits polítics i els sindicats hem portat a terme un pla d'ocupació que en 

les  pròximes  setmanes  passarà  per  la  mesa  de  negociació,  i  una  de  les 

persones que estava com a auxiliar a l'Escola Infantil Municipal, ha passat com 

a ajudant de notificadora. En resum, amb els 19.847 € que se'ns han concedit, 

contractarem dos jardiners durant un període màxim de 6 mesos.

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

•  Juan  José  Carrión,  regidor  d'Esports,  que  fa  esment  a  Paula  Campos, 

guanyadora  del  Triatló  de  la  Dona  de  la  ciutat  de  València.  A més,  dóna 

l'enhorabona  al  Museros  CF  per  l'homenatge  que  li  realitzarà  la  Federació 

Valenciana de Futbol, perquè enguany compleixen 50 anys com a equip inscrit 

en  la  Federació.  Felicita  la  seua  directiva  per  la  bona  gestió,  i  també  els 

jugadors, socis i tot el personal de la plantilla que componen l'equip tècnic. 

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

la  dinàmica  del  nou  espai  jove.  Comenta  que  quan  va  entrar  en  les 

responsabilitats de govern, es va adonar que el Punt d'Informació Juvenil no 

funcionava correctament, ja que s'utilitzava com una ludoteca, és a dir, com un 

lloc  per  a  deixar  els  xiquets  i  no  com un lloc  de  referència  de  la  joventut.  

Després dels primers mesos, a través de la Dipu et beca es va contractar una 

becària en l'àrea de joventut, que va fer una sèrie d'enquestes representatives 

a la joventut del poble amb la intenció de fer un diagnòstic. Les dades que es 

van extraure van ser les següents:

- El 68% dels joves enquestats van considerar que el PIJ no oferia res per a 

la gent de la seua edat.
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-  Es  va  sol·licitar,  per  part  de  molts  joves,  en  les  preguntes  amb  lliure 

resposta, el Holi Festival, que ja s’ha fet.

-  A  més  del  90%  de  les  persones  enquestades,  els  preocupava  que 

l'Ajuntament no coneguera els seus interessos, i  al  75% que no es feren 

activitats d’acord amb la seua edat.

- El 50% dels joves sentien que no es té en compte la gent de la seua edat  

en la política local, i el 64% reivindicaven que l'Ajuntament ha d'ajudar-los a 

realitzar activitats. 

En general, va quedar demostrat el descontentament de la joventut amb el PIJ. 

Després  d'això,  amb  el  programa  de  la  Diputació  en  la  modalitat  de 

postgraduats,  es va contractar una tècnica de joventut  per  a  treballar  en el 

projecte  De  la  participació  al  protagonisme  juvenil,  en  col·laboració  amb la 

Regidoria de Joventut i amb la de Participació Ciutadana. Aquest projecte tenia 

com a objectiu fer visible la Regidoria de Joventut i, per tant, l'Ajuntament de 

Museros com a agent facilitador, i tractar de fer reflexionar els joves sobre la 

situació, elaborar propostes, desenvolupar-les i  portar-les a terme, impulsant 

l'apoderament juvenil. Això es va treballar durant el primer semestre del 2017, i 

com que era un pla pioner, es va agafar amb un cert escepticisme, que es va 

diluir  en  veure  els  resultats.  El  taller  de  grafit  o  de  fotografia  en  són bons 

exemples, però la guinda del pastís va ser el Holi Festival, amb el qual xics i 

xiques de 14 anys van ser capaços de gestionar una festa de 200 participants, i 

es van reunir amb l’alcaldia i la Policia Local, van planificar la comunicació, les  

despeses, van anar a la ràdio, gestionaren les inscripcions, les samarretes, les 

pólvores, la música... En definitiva, van demostrar que l'apoderament juvenil és 

l'exemple a seguir.

Afegeix  que  l'IVAJ  els  ha  concedit  unes  places  en  un  alberg  que  tenen 

a Benicàssim, perquè el pròxim cap de setmana de l'1, 2 i 3 de desembre, es 

reuniran joves de tota la comarca de l’Horta Nord per a explicar els projectes 

d'apoderament juvenil que han portat a terme als seus municipis. Els 14 xics i  
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xiques que formaven l'equip de coordinació del Holi Festival de Museros, aniran 

en representació del poble per a explicar com van fer el projecte. Considera 

que tots aquests projectes s'han avalat en la motivació i en la capacitat dels 

joves  de  Museros  per  a  gestionar  i  gaudir  del  seu  temps  lliure.  Aquesta 

experiència ha reafirmat la necessitat de reconfigurar el servei de joventut com 

un espai  motivador i  il·lusionant,  que responga de manera real  a les seues 

necessitats. D'aquesta manera naix l’Espai Jove, un projecte de cogestió entre 

la  joventut  muserenca  i  l'Ajuntament,  que  posa  al  seu  abast  els  mitjans 

necessaris  per  a  construir  conjuntament  una  casa  d'oci  juvenil  alternatiu, 

participatiu i horitzontal. Cogestió, que és la paraula clau, vol dir que els joves 

proposaran, dissenyaran i gestionaran el centre amb l'ajuda d'una especialista 

en joventut. Cal destacar que, a pesar que parlem del concepte joves, és un 

concepte molt heterogeni, per tant, cal gestionar molt bé els grups de diferents  

edats, estils de vida i gustos, perquè no siga excloent, paper que assumirà la 

nova tècnica amb la gestió de l'espai,  l'horari  i  els dies, de manera que no 

siguen excloents ni l'edat, ni els gustos, ni les aficions. En resum, sabem que 

és  un  canvi  que  pot  crear  reticències,  però  també  creiem  que  és  el  que 

necessita l’Espai Jove per a ser un servei essencial en la vida de la joventut del 

nostre poble.

•  Pren  la  paraula  Mario  Jordá,  que  explica  que,  des  de  la  Regidoria  de 

Participació  Ciutadana,  Transparència  i  TIC,  s'ha  pres  molt  seriosament  la 

participació  juvenil,  per  tant,  la  metodologia  utilitzada  ha  sigut  la  següent: 

primer  es  detecta  que  és  necessària  una  millora  en  un  servei  concret  de 

joventut, l'únic que hi havia. Aquesta detecció es va fer des del punt de vista 

dels  adults,  però  es  necessitava saber  si  els  joves tenien  aquesta  mateixa 

percepció  i  si  tenien  algunes  inquietuds,  per  la  qual  cosa  es  va  realitzar 

l'enquesta  que  ha  comentat  David  Moreno.  Després  dels  resultats,  es  va 

realitzar una prova pilot, un projecte per a veure si funcionaria el fet de donar 

més protagonisme a la joventut i d'apostar realment per ella. Arribaven moltes 

veus  que  els  joves  de  Museros  no  volien  fer  res,  que  prefererien  estar 
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malgastant el  temps. Nosaltres ens vam resistir  a això i  vam decidir  fer  un 

projecte pilot  anomenat De la participació al  protagonisme, perquè entenem 

que els joves responen quan se senten protagonistes, no quan els ho dónes tot  

fet. Aquest projecte va funcionar i l'últim pas ha sigut avaluar-lo, hem observat 

que va funcionar perfectament amb el Holi Festival i, per tant, s'ha presentat un 

projecte  de cogestió  del  centre  juvenil  de  Museros,  al  qual  hem  anomenat 

Espai Jove. Segurament els joves l’anomenaran d'una altra manera, però té a 

veure amb aqueixa cogestió, encara que ells no la utilitzen concretament, és 

una paraula més nostra, que simplement vol dir que aqueixa és la seua casa i  

que faran el que consideren dins de les normes de convivència i de la legalitat, 

per descomptat. Això inclourà pintar-lo, decorar-lo, invertir en el que faça falta, 

fer  el  que es necessite,  canviar-li  el  nom, etc.  Estem començant en aquest 

procés, i anirem informant a mesura que es vaja avançant. En la pàgina web 

està penjada la notícia de la inauguració per als joves, no l'oficial, ja que fins 

que ells no decidisquen que està presentable i es pot inaugurar, no es farà una 

inauguració oficial.

•  David Moreno explica que han arribat les plaques de la moció que es va 

presentar per a la substitució de plaques amb simbologia franquista del terme 

de  Museros.  Són  exactament  iguals,  però  amb  l'escut  de  Museros,  i  es 

començaran a canviar en uns dies.

14. DECRETS DE L'ALCALDIA

S’explica la relació de decrets des de l'últim Ple ordinari,  de 27 de juliol  de 

2017, des del número 639 al 859 de 2017, tots dos inclusivament. 

L'Equip de Govern dels grups Socialista, Compromís, EUPV i Podem Guanyar 

Museros, es donen per assabentats i conformes. 

El Grup Popular es dóna per assabentat i no conforme.
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15. PRECS I PREGUNTES

L’alcaldessa obri el torn de precs i preguntes. 

• Pren la paraula el portaveu del PP, Jesús Piquer:

1. Quan teniu pensat aprovar el pressupost de 2018? 

Alcaldessa:  estem treballant  en això,  la  idea és que entre el  15 i  el  30  de 

novembre es convoque un Ple extraordinari i es puga aprovar dins del termini i  

de la manera escaient. Com bé saps, l'interventor en aquests moments no està, 

estem  esperant  que  arribe  la  resolució  de  la  seua  acumulació,  continuem 

treballant  amb  ell,  però  la  idea  és  que  la  segona  quinzena  de  novembre 

s'aprove. 

2. Quines mesures ha pres l'Equip de Govern per a evitar que el mes d'agost 

ens quedem sense pediatra a Museros? 

Alcaldessa: el centre de salut no és competència de l'Ajuntament, però vaig 

estar reunida fa tres setmanes amb tots els pobles que formen la unitat, la  

coordinadora és una metgessa d'Albuixec, i per moltes telefonades i gestions 

que es van fer, no hi ha pediatres. És un poc complicat, es va bloquejar gent  

tant d'Albuixec com de Massalfassar. A Museros no es va quedar cap xiquet  

sense atendre en cas d'urgència, però per a la coordinadora va ser impossible 

trobar algú que la poguera substituir.

3. Aquesta pregunta és per a Víctor Xercavins. El llibre  Museros. Geografia,  

història,  patrimoni,  d'Abel  Soler  i  Ramón  Yago,  en  la  pàgina  168,  en  el 

penúltim paràgraf posa literalment: “Una de les primeres coses que aprova el 
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nou règim va ser la dedicatòria dels carrers a la victòria: 18 de juliol, Exèrcit  

espanyol, Generalíssim Franco, Sant Roc, Sant Vicent, Capità Costa, Victòria, 

Calvo Sotelo i Màrtirs”. Pel que fa als carrers de Sant Roc i de Sant Vicent, ja 

es deien així abans de la guerra i en tinc proves. Per tant, estem davant d’un 

error? Vau  revisar  el  llibre  abans  d'editar-lo?  I  si  es  reconeix  l'error,  fareu 

alguna cosa per corregir-lo?

Víctor Xercavins:  arran  d'això,  que  va  ser  una  apreciació  d'una  veïna  a 

Facebook, em vaig posar en contacte amb l'autor i em va comentar que no es 

tracta  de cap error,  és  una mala  interpretació.  Efectivament,  aqueixos dos 

carrers ja tenien aqueix nom abans de la guerra, però sí que és cert que, amb 

la febre revolucionària, hi va haver carrers als quals el comité revolucionari els 

va canviar el nom, i  quan el bàndol nacional va guanyar la guerra, a més 

d'instaurar nous noms de personatges o de la simbologia del règim, també en 

van recuperar alguns de caràcter religiós que sí que existien prèviament. En 

aquest cas, no és que es van imposar en aquella època, és una mala redacció 

o  interpretació.  M'ha  dit  el  redactor  que  possiblement  es  podria  haver 

expressat d'una altra manera. Evidentment, si arribem a fer una altra edició ho 

matisarem. Però no és que això fóra nou, Sant Roc o Sant Vicent són noms 

històrics d'abans de la guerra, però durant la república es van eliminar i el nou 

règim, al costat d'altres que sí que tenien caràcter franquista, els va recuperar.

Jesús Piquer: per tant, estaràs d'acord en el fet que és un error. El carrer Sant 

Vicent, durant la república es deia García Hernández, que era un militar de la 

revolta de Jaca i el carrer del Molí es deia Pablo Iglesias. Si tingueren a veure 

amb el tema del franquisme o, fins i tot amb el tema del nacional catolicisme, 

jo entenc que si li hagueren posat carrer Sant Honorat o Santa Gemma, per 

exemple, doncs potser sí. Però Sant Vicent i Sant Roc, quan ací tinc un paper, 

còpia  d'un  document  oficial,  en  què posa que el  30  d'octubre  de 1923 ja 

existien aquests carrers, per tant crec que estem davant d’un error.
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Víctor Xercavins: jo crec que és una mala redacció que, en aquell moment, ni 

els que van llegir el llibre, ni el mateix autor, hi van caure que podia donar 

motiu a aqueixa mala interpretació. Efectivament, tu lliges això i sembla que 

no hagen existit mai els noms de Sant Vicent o de Sant Roc. I si per sort en  

podem fer una segona edició, la qual cosa voldrà dir que se n'han esgotat els 

exemplars,  ho  tindrem en  compte  i  es  redactarà  de  nou  aqueix  paràgraf 

perquè quede meridianament clar, tal com ho hem dit, és a dir, que en el cas 

d'aquests dos o tres noms, es van recuperar noms de caràcter religiós que 

prèviament ja havien existit.

Pren la paraula el portaveu del Grup Popular, Manuel Moreno: 

1.  Els  dies  7,  8  i  9  d'octubre  es va  projectar  una pel·lícula  a  la  Casa de 

Cultura. El 7 i 8 es va fer en castellà, però el 9 en català. Per què en català? 

Víctor Xercavins: per decisió de l'empresa. Nosaltres no vam tenir res a veure 

amb  això,  de  fet,  a  mi  també  em  va  sorprendre,  i  en  el  meu  cas  no 

desagradablement perquè siga en valencià o en català. Simplement, aqueixa 

pel·lícula està rodada en català perquè és d'una productora catalana, i estic a 

favor de veure les pel·lícules en versió original, i així ho va decidir el senyor  

Leví,  que  gestiona  el  cinema  de  la  Casa  de  Cultura.  En  cap  moment  la 

regidoria va convidar a projectar la pel·lícula en català, de fet, ho vaig veure en 

el BIM i em va sorprendre.

Manuel  Moreno:  et  faig  la  pregunta  a  l'inrevés,  no  podria  haver  sigut  en 

valencià? No has pensat proposar-ho per a l'any que ve?

Víctor Xercavins: és el  que vol dir la versió original, si  és en anglés, és en 

anglés, però en aquest cas és en català. I per desgràcia, no té doblatge en 

valencià.
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Manuel  Moreno:  no  m'he expressat  bé,  em referisc  al  fet  que  si  no  t'has 

plantejat  proposar-los projectar  una pel·lícula  en versió  original,  rodada en 

valencià.

Víctor  Xercavins:  jo  no  entre  en  la  programació  de  les  projeccions  de 

pel·lícules de la Casa de Cultura, ho decideix ell. Aquesta pel·lícula just tenia 

aquesta versió i ell va decidir, dins del seu criteri empresarial, projectar-la. Jo, 

en particular, sent no poder haver anat perquè tenia un altre compromís, però 

t'assegure que aquesta regidoria no ha entrat en això, no sé si abans es feia,  

si la regidoria influïa en la programació del cinema.

Manuel  Moreno:  no sé si  influïa  perquè jo  no la  portava,  però jo  li  hauria 

recomanat fer-la en valencià.

Víctor Xercavins: és que el que és impossible no es pot fer. Si no existeix la 

versió doblada en valencià, no es pot projectar.

Manuel Moreno: Víctor, m'has entés. Que a la pròxima, si és possible, siga 

una pel·lícula en valencià.

Víctor Xercavins: això volguera jo. Ara estem a punt de tornar a traure una 

televisió, i em reitere, a punt, i espere que això impulse la indústria audiovisual 

en  valencià  i  el  doblatge  en  valencià,  cosa  que  l'anterior  govern  es  va 

carregar.

Manuel  Moreno:  de  l'anterior  govern  també  hi  ha  pel·lícules  en  valencià. 

Segurament un valencià que a tu no t'agrada.

Víctor  Xercavins:  no,  al  contrari.  El  valencià que es  feia  era correcte.  Em 

referisc al fet que les últimes pel·lícules doblades crec que són del 1997 o 

1998, perquè et faces una idea. A partir d'ací ja no se’n va doblar cap més, i si  

en trobes alguna, m'ho dius.
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Manuel Moreno: podria buscar-ne. Igual que tu has estat a Canal 9 i coneixes 

gent, jo també. 

2. Entenc que s'han iniciat els cursos de la Casa de Cultura. Normalment es 

fan uns tríptics. S'han fet enguany? 

Víctor Xercavins: sí, s'han fet i s'han repartit.

Alcaldessa: es van repartir a meitat de setembre.

Manuel Moreno: com no els vam veure, no ho teníem clar.

Víctor Xercavins: doncs es van repartir igual que el BIM, en totes les cases.

Manuel Moreno: el BIM sí que m'ha arribat, però el tríptic no.

Alcaldessa: doncs els 10 o 12 dies que es va repartir el BIM, es van repartir 

també els tríptics de la formació.

3.  Enguany,  en  el  primer  curs  de  primària,  segons  ens  comenten  estava 

previst  que anaren les tres línies en valencià i  que es barrejarien tots  els 

xiquets. Sembla ser que a última hora, en una reunió d'urgència, es va fer un  

canvi. Podeu explicar-ho? 

Víctor Xercavins: no va ser una reunió d'urgència, era un decret arran d'una 

suspensió  cautelar  d'un  decret  anterior,  que  resolia  que  desapareixien  les 

línies i s'implementava el nou sistema educatiu, cosa que ja es va discutir en 

aquest plenari. Arran d'una suspensió cautelar a instància, justament del Partit 

Popular,  es  va  haver  de  fer  un decret  resolent  que es tornava al  sistema 

anterior en els casos de primer d'infantil, de 3 anys, i que s'hauria de posar en 

marxa a partir d'enguany. És l'única cosa que hem fet. S'ha aplicat el que hi  

havia perquè fins que no hi haja una sentència ferma, és el que hi ha. Però 

ací no entra l'Ajuntament ni el Consell Escolar, és l'aplicació d'un decret de la 

Conselleria. 
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4. Hi ha queixes al poble per rates en molts punts, s'està abordant aquest 

tema? 

Francesc Alcaina: en el  tema de les rates estem fent diverses actuacions, 

entre  elles  la  que  tenim  contractada  amb  l'empresa  de  desratització 

i desinfecció.  Aquesta  empresa  actua  sempre  al  clavegueram,  vull  dir,  no 

actua en superfície. Aquest tipus d'actuacions en superfície donen una sèrie 

de  problemàtiques,  perquè  comporten  tirar  productes  tòxics  al  proveïment 

dels  animals  que  poden  viure  al  poble,  per  tant,  aquesta  actuació  en 

superfície l'estem considerant. Hem consultat algunes actuacions que estan 

fent  als  pobles  del  voltant,  i  quan  sapiguem  exactament  com  actuar  en 

superfície ho farem, respectant sempre les mesures legals. Per exemple, una 

de les coses que hem fet ha sigut demanar els marcs legals de la Conselleria 

d'Agricultura i de Sanitat i, en el moment que ho tinguem clar, es faran les 

actuacions. D'altra banda, s'està posant en marxa una actuació que, d'alguna 

manera, incideix en l'origen de l'augment de rates, que és l'augment de camps 

abandonats del poble. Quan un camp està abandonat, s'omple d'aliment per a 

les rates. Per tant, a part de les notificacions als propietaris perquè tinguen els 

camps nets,  especialment de la zona periurbana, també estem començant 

l'expedient per a poder fer neteges subsidiàries; i  a aquest efecte, se li  ha 

sol·licitat  un informe a la  nostra nova tècnica de medi  ambient,  i  també a 

l'empresa  que  tenim  de  desratització,  que  és  MTS.  Per  això  no  podem 

començar  a  actuar,  ja  que  el  tema  administratiu  va  a  poc  a  poc,  i  quan 

tinguem consignació pressupostària, a partir de l'aprovació del pressupost de 

2018, i tinguem la consignació per a fer actuacions subsidiàries de neteja de 

camps, esperem que a poc a poc s’inicien més actuacions per a donar solució 

al tema de les rates. El procediment actualment és: ens avisen que hi ha rates 

als parcs, es poden els llocs on poden acampar i es netegen els solars en 

contacte amb camps abandonats. Però tota la resta d'actuacions que són més 

estructurals necessiten una sèrie d'informes i de consignació pressupostària, 

etc. En resum, sí, estem preocupats pel tema, però va a poc a poc.
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5. Hi ha queixes dels veïns d'olors de la fàbrica de KAMAX. 

Vicente Pérez: ens han arribat, però per rumors. Vaig passar nota a l'enginyer 

i,  evidentment,  compleixen  els  estàndards.  Jo  crec  que  caldrà  fer  algun 

mesurament extern més. De fet, sí que hi va haver una reclamació d'algun 

veí, però no pel tema de les olors, sinó de contaminació acústica, per això 

farem una auditoria acústica, perquè diu que hi ha un so fort que molesta. 

6. Del tema del cementeri ja quasi que em fa vergonya preguntar.

Alcaldessa: t'ho anava a comentar. Demà sense falta estaran pintades la ratlla 

i l’stop.

7. Veig que els baladres del costat del cementeri estan pobres de fulla, pot ser 

perquè es tarda molt a podar-los? 

Francesc Alcaina: aqueixos baladres han tingut moltes èpoques en què s'han 

podat cada molt de temps. Per tant, quan pretens fer-los més xicotets arriba 

un punt en què arribes al que és la llenya, llavors et carregues la fulla tendra i  

apareix la base del baladre, en la qual la llenya es queda a l'aire. De totes 

maneres no passa res, no has de patir pels baladres. Esperem que en una 

temporada tota la llenya brote.

Manuel Moreno: això espere, que tenim un camí al cementeri molt bonic, que 

lluïsca. 

8.  Parlant  de pintar,  alguns passos de vianants després de festes no s'han 

tornat a pintar. 

Vicente Pérez: en el mes de setembre, el tècnic i l'aparellador van fer l'informe 

tècnic i jo mateix vaig fer una providència, atés l'import que suposa. Actualment 

es  troba  en  el  moment  de  sol·licitar  ofertes,  i  quan  estiga  el  procediment 

administratiu finalitzat, es pintaran tant els passos de vianants com les línies 

grogues, i tot el que siga necessari.
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9. El tema del PIJ, com has dit que es dirà a partir d'ara? I, com ha sigut el 

procés de selecció del nou monitor? 

David Moreno: es dirà Espai Jove, i el procés de selecció ha sigut per contracte 

menor. S'han fet 8 o 10 entrevistes i s'ha seleccionat una persona.

Manuel Moreno: quantes hores al dia fa la persona seleccionada?

David Moreno: l'horari d'obertura és menor que la seua jornada, perquè també 

realitza reunions de coordinació i s'encarrega del tema de la xarxa jove. Fa 24 

hores, igual que feia l'anterior.

Manuel  Moreno:  Isabel,  l'anterior  treballadora,  no podia haver continuat  fent 

aquest treball?

David Moreno: sí, però s'ha decidit que siga una persona amb una altra titulació 

la que ocupe aquest lloc.

Vicente Pérez: també és important destacar que no ha pogut seguir perquè el 

temps estipulat de la modalitat de contracte amb el qual se l’havia contractada, 

estava a punt de véncer. No anàvem a entrar una altra vegada en un procés de 

declarar la il·legalitat signant un contracte de frau de llei, que ens obligava a fer 

el que ha tocat.

David Moreno: això potser a una altra part de l'Ajuntament li importava més, a 

mi  m'importava  tenir  una  tècnica  d'animació  sociocultural  i  una  educadora 

social treballant en aquest lloc.

Vicente  Pérez:  David,  no  estic  rebatent  la  teua  resposta.  Si  ho  pregunta 

l'oposició cal dir tots els motius pels quals s'ha contractat una nova tècnica. 

David Moreno: sí, ho sé.

10. Hi ha una cosa que ha comentat Mario Jordá abans i que no m'ha agradat.  

Diu  que  es  pren  la  Regidoria  de  Joventut  molt  seriosament,  però  l'anterior  
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regidor també se la prenia molt seriosament, i no només aquesta, sinó la resta  

que tenia.  No és que vosaltres vos ho prengueu ara seriosament,  donant  a 

entendre  que  abans  no,  és  que  l'anterior  regidor  també  ho  feia.  No  és  la 

primera vegada que fas esment a això.

Mario  Jordá:  en  aquest  cas  no  tenia  aquesta  intenció.  De  fet,  faré  un 

homenatge públic a l'anterior regidor pel seu treball, especialment en Joventut, 

perquè era el que jo controlava més, ja que professionalment em dedicava a 

això. Per completar el que ha dit David Moreno del nou contracte, no solament  

cal posar l'accent en el que ha dit Vicente Pérez, sinó que el PIJ segueix sent 

un punt d'informació juvenil en la classificació administrativa, és a dir, continua 

sent un punt d'informació.

Manuel Moreno: justament fa uns quants plens vas dir que volies canviar la 

categoria, explica't per favor.

Mario  Jordá:  estàvem  pensant  si  pujar  la  categoria  a  Centre  d'Informació 

Juvenil, però per les condicions, entre d’altres de professionals que assistien al 

centre,  no  vam  poder  fer-ho.  Però  el  canvi  de  titulació  requerida  per  a  la 

persona que volíem era un especialista en joventut. L'anterior treballadora tenia 

el títol de monitora, però no era animadora juvenil o TASOC.

11. Quan estarà el portal de transparència? 

Mario  Jordá:  pel  que fa  al  portal  de  transparència,  m'hauria  agradat  portar 

alguna presentació almenys de la portada, colors, etc., però encara no la tinc. 

En el  pròxim Ple la portaré. Supose que abans del  pròxim Ple es farà una 

reunió per a presentar-lo a tothom. 

12. En l'últim Ple es va fer referència al fet que anàveu a penjar en la web les 

mocions presentades, els enviaments, etc. Simplement vull dir que va ser una 

moció que va presentar el Partit Popular, i que es va aprovar per unanimitat, 
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perquè es penjaren l'estat de les mocions d'aquesta legislatura. Es va comentar 

com si fóra un projecte de la Regidoria, però és una moció del Partit Popular. 

Mario Jordá: no vaig dir solament que es penjarien en la web, vaig comentar 

que es faria una comissió de seguiment de les mocions. Va ser una proposta 

vostra,  o de qui  siga,  que està  molt  bé,  el  que jo  vaig comentar  va ser  la  

proposta de fer una comissió de seguiment de les mocions i, en l'acta de juliol,  

si no recorde malament, per suggeriment del departament de secretaria, per 

càrrega  de  treball,  encara  no  es  poden  revisar  totes  les  actes  i  totes  les 

mocions  d'aquesta  legislatura,  per  a  posar-les  tan  ràpid  com  volíem,  però 

estarà en breus, ara quan es desembosse una mica de l'estiu, de les vacances 

i dels torns, tornarem a això.

13. Quin va ser el cost del sopar dels majors, inclosa la carpa i tot? 

Laura  Asensio:  al  voltant  d’uns  15.000  €,  amb tot  inclòs,  decoració,  carpa, 

sopar, etc.

Manuel Moreno: i el cost de l'any passat?

Laura Asensio:  l'any passat  van ser  uns 9.000 €.  Enguany s’ha encarit  pel 

lloguer de la carpa. 

14.  Quan  podrem  veure  les  factures  de  les  festes  d'agost,  incloses  les 

d'esports? Perquè el cost de les festes en global el sabem, 121.000 €. Abans 

aquesta quantitat era una barbaritat, però ara sembla que no. 

Alcaldessa: mentre no estiga el portal de transparència, les tinc més o menys 

localitzades perquè me les vaig guardant per a portar un control de la meua 

partida. Si em dónes 8 o 10 dies, te les facilite perquè pugues veure-les totes. 

Manuel  Moreno:  aprofitant  el  tema de les  festes,  volem que conste  que  la 

planificació per part de l'Ajuntament, per a ser el 75 aniversari de la imatge de 

Sant  Roc, no ens ha agradat,  s'ha quedat pobra. Aprofite per a felicitar  les 
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diferents comissions, i també la parròquia i la gent que s'ha implicat, perquè ells 

sí que han posat la qualitat en les festes.

Juan José Carrión: jo volia comentar una dada, per al·lusions, en 2014 es van 

arribar a gastar 25.000 € en material  esportiu, i  jo tinc 31.000 € de partida. 

Després parlarem del que es gasta.

Manuel Moreno: després veiem les factures i comparem.

15.  Un  any  més  hi  ha  hagut  moltes  baralles  en  les  festes,  solament  vull  

demanar que deixen d'haver-ne, perquè volem gaudir de les festes. 

16. Enguany quants tiquets s'han venut en les calderes?

Alcaldessa: uns 2.000 aproximadament. A més, tal  com s'ha fet altres anys, 

s'han facilitat tiquets a Cáritas.

Manuel Moreno: em sembla molt bé, a més, no m'interessa el que costen les 

calderes. Vull que isquen bé i que tot el poble quede content i menge el que li  

vinga de gust. Però em crida l'atenció que en 2015 es van fer 14 calderes, es 

van facturar 3.400 racions i va costar 7.293 €, que ix a uns 2,14 € la ració, cosa 

que em sembla bé; en el 2016 es van fer 14 calderes, amb un total de 4.000 

racions i un cost de 8.360 €, que es va presentar per escrit la proposta. No em 

quadren les quantitats.

Alcaldessa: en 2016 les calderes eren de 150 racions. Tant en el 2015 com en 

el  2016,  la  persona  encarregada  d'elaborar  les  calderes  s'encarregava  de 

portar  tot  el  material,  menys  la  llenya,  l'arena  i  l'aigua,  que  les  aportava 

l'Ajuntament. En les de 2017, es van convidar diferents carnisseries del poble i 

les calderes les aportava l'Ajuntament. 

Manuel Moreno: és que 14 calderes a 200 racions són 2.800, i 150 que és el  

que jo  explicava perquè eren més xicotetes,  són 2.100 racions.  No obstant 

això, es van facturar 3.400 i 4.000 racions. Però és que enguany, 2017, es fan 
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14 calderes, que són les de l'Ajuntament i, si no estic equivocat, es van facturar 

4.000 racions.

Alcaldessa:  s'han  facturat  4.000  racions,  però  el  cap  de  la  brigada  ens  va 

comentar que les calderes de l'Ajuntament són de 250 racions.

Manuel Moreno: en el paper que ens vas passar posava que cada caldera era 

de 200 racions, però bé, després depén de la quantitat d'aliment que hi tires.

Alcaldessa: sí, hi va haver un error en la invitació. Primer es va pensar que 

eren d'una capacitat de 200 racions, però després ens va confirmar l'encarregat 

de la brigada que les calderes eren de 250 racions.

Manuel Moreno: simplement vull dir que no em quadren els números de cap 

any. Aquest és l'únic any que em quadren una mica més. Simplement el que 

vull és que siga una bona festa.

Alcaldessa: per temes de transparència, el que es gaste en les calderes del 

poble, que sabem amb certesa quina capacitat tenen, fa que puguem tenir un 

control exacte de les racions.

Manuel Moreno: jo sempre els feia que facturaren per calderes, no per racions. 

Així m'assegurava de quantes es feien i del gènere, perquè com qui les feia 

volia quedar bé, hi afegia el que tocava. Si factures per calderes, és més fàcil.

Alcaldessa: m'ho apuntaré, de cara a l'any que ve pot ser que em vinga bé.

En no haver-hi  més temes a tractar,  l’alcaldessa alça la sessió,  i  jo,  com a 

secretària, estenc i certifique aquesta acta.

Museros, amb data al marge

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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