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

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

1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES ANTERIORES.

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES
SESSIONS ANTERIORS.

La Sra. Alcaldesa da cuenta del acta de la
sesión extraordinaria del 15 de julio de 2021,
el acta de la sesión ordinaria del 16 de
septiembre de 2021 y el acta de la sesión
extraordinaria del 7 de octubre de 2021.

L’alcaldessa informa de l'acta de la sessió
extraordinària de 15 de juliol de 2021, de
l'acta de la sessió ordinària de 16 de
setembre de 2021 i de l'acta de la sessió
extraordinària de 7 d'octubre de 2021.

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

El Ple de la corporació aprova per unanimitat
les actes.
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Núm. de sesión: 13
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Hora de inicio: 19.00 h
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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 4 DE
NOVIEMBRE DE 2021

L’alcaldessa cedeix la paraula a Manuel
Moreno Comes, portaveu del grup Popular
que procedeix a llegir la moció presentada.

MOCIÓN PARA LA REBAJA DEL TIPO
IMPOSITIVO EN EL IMPUESTO DE
BIENES E INMUEBLES (IBI).

MOCIÓ PER A LA REBAIXA DEL TIPUS
IMPOSITIU EN
L'IMPOST DE BÉNSI IMMOBLES (IBI)

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

Que presenta Manuel Moreno Comes,
portaveu del grup Partit Popular a
l'Ajuntament de Museros en nom i
representació d'aquest, mitjançant aquest
escrit, i fent ús de les atribucions que se li
confereix i a l'empara del que estableix la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local, i la Llei 8/2010, de la
Generalitat, de règim local de la Comunitat
Valenciana, i el Reial decret 2568/1986, de
29 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En la legislatura 2011-2015, el equipo de
gobierno del Grupo Popular, rebajó el tipo
impositivo del IBI urbano hasta en tres
ocasiones, modificando en 2013 el tipo
impositivo al 0,74%, en 2014 al 0,66% y en
2015 al 0,62%.

En la legislatura 2011-2015, l'Equip de
Govern del grup Popular, va rebaixar el tipus
impositiu de l'IBI urbà fins a tres ocasions, i
va modificar, en l’any 2013, el tipus impositiu
al 0,74%; el 2014, al 0,66%, i el 2015, al
0,62%.

A mediados de 2015, el Grupo Popular
presentó una moción para rebajar el tipo
impositivo al 0,58% para que entrara en vigor
en 2016, moción que fue desestimada por el
equipo de gobierno.

A mitjan 2015, el grup Popular va presentar
una moció per a rebaixar el tipus impositiu al
0,58% perquè entrara en vigor l’any 2016,
moció que va ser desestimada per l'Equip de
Govern.

Desde hace cinco años, esta corporación no
ha modificado el impuesto del IBI urbano, a
pesar de que el grupo Popular lo ha
solicitado en reiteradas ocasiones.

Des de fa cinc anys, aquesta corporació no
ha modificat l'impost de l'IBI urbà, a pesar
que el grup Popular ho ha sol·licitat en
reiterades ocasions.

Considerando que la ciudadanía está
pasando por una época complicada
económicamente dado que la crisis de la
COVID-19 ha golpeado a muchas familias,
PYMES, autónomos y trabajadores, es más
necesario la rebaja de impuestos, y con ello
rebajar la carga fiscal de nuestros vecinos.

Considerant que la ciutadania passa per una
època complicada econòmicament a causa
que la crisi de la COVID-19 ha colpejat
moltes
famílies, pimes, autònoms
i
treballadors, és més necessari la rebaixa
d'impostos, i amb això, rebaixar la càrrega
fiscal dels nostres veïns.

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

És per això, que proposem, al ple d'aquesta
corporació municipal, l’acord següent:
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La Sra. alcaldesa cede la palabra a D.
Manuel Moreno Comes, portavoz del Grupo
Popular que procede a dar lectura de la
moción presentada.
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2. PROPOSTA DE DEBAT DE LA MOCIÓ
PRESENTADA PEL GRUP POPULAR, PER
A LA REBAIXA DEL TIPUS IMPOSITIU EN
L'IMPOST DE L'IBI.

ACTA PLE

2. PROPUESTA DE DEBATE DE LA
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
POPULAR, PARA LA REBAJA DEL TIPO
IMPOSITIVO EN EL IMPUESTO DEL IBI.

Acordar la rebaixa del tipus impositiu de l'IBI
urbà, perquè passe del 0,60% actual, al
0,56% l'any 2022.

Se desestima la moción presentada con la
siguiente votación: 6 votos en contra del
PSOE, 1 en contra de Esquerra Unida, 2
abstenciones de Compromís, 3 votos a favor
del Partido Popular y 1 voto a favor de
Ciudadanos.

Es desestima la moció presentada amb la
votació següent: 6 vots en contra del PSOE,
1 en contra d'Esquerra Unida, 2 abstencions
de Compromís, 3 vots a favor del Partit
Popular i 1 vot a favor de Ciudadanos.

3. PROPUESTA DE DEBATE DE LA
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
CIUDADANOS, SOBRE MEDIDAS DE
PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL.

3. PROPOSTA DE DEBAT DE LA MOCIÓ
PRESENTADA PEL GRUP CIUDADANOS,
SOBRE LES MESURES DE PREVENCIÓ
DE LA SALUT MENTAL

La Sra. alcaldesa cede la palabra a la
secretaria general del ayuntamiento Dña.
Araceli Martin Blasco, que procede a dar
lectura de la moción presentada por D.
Tomás Piqueras Giménez, portavoz de
Ciudadanos.

Pren la paraula alcaldessa i la cedeix a la
secretària general de l'Ajuntament. Pren la
paraula Araceli Martín Blasco, que procedeix
a donar lectura de la moció presentada
perTomás Piqueras Giménez, portaveu de
Ciudadanos.

MOCIÓN
D.Tomas Piqueras Giménez Concejal
portavoz del Grupo Ciudadanos del
Ayuntamiento de Museros, al amparo de lo
establecido en el artículo 97.3 del
Reglamento
de
Organización,
funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales presenta para su debate y
posterior aprobación la propuesta de
resolución sobre medidas de prevención de
Ia salud mental.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

MOCIÓ
Tomás Piqueras Giménez,regidor portaveu
del grup Ciudadanos de l'Ajuntament de
Museros, a l'empara del que estableix l'article
97.3
del
Reglament
d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats
locals presenta per al seu debat i posterior
aprovació la proposta de resolució sobre
mesures de prevenció de Ia salut mental.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Cada día hay una media de 10 suicidios en
España. Uno cada dos horas y media.
Fueron 3.671 en 2019, según el Instituto
Nacional de Estadística. Es la principal causa
de muerte no natural desde que en 2008
superó a los accidentes de tráfico -a los que
ahora doblan. En el caso de los ióvenes,
además, las ideas suicidas aumentaron
hasta un 250% con motivo de la pandemia y
de las medidas restrictivas impuestas para
contenerlas.

Cada dia hi ha una mitjana de 10 suïcidis a
Espanya. Un cada dues hores i mitja. En van
ser 3.671 el 2019, segons l'Institut Nacional
d'Estadística. És la principal causa de mort
no natural des que el 2008 va superar als
accidents de trànsit, als quals ara doblen. En
el cas de la joventut, a més,les idees
suïcides van augmentar fins a un 250% amb
motiu de la pandèmia i de les mesures
restrictives imposades per a contindre-les.

La Encuesta de Salud Mental del CIS de
2021, arrojaba datos preocupantes, en los
que un 39% de españoles declararon haber
acudido a tratamiento por trastorno depresivo
antes de la pandemia, y un 330/o por
trastorno ansioso. Esos porcentajes eran del
35% y del 43,7% respectivamente desde el
inicio de la pandemia hasta la actualidad.

L'enquesta sobre salut mental del CIS de
2021, llançava dades preocupants, en les
quals un 39% d'espanyols van declarar haver
acudit a tractament per trastorn depressiu
abans de la pandèmia, i un 330 % per
trastorn ansiós. Aqueixos percentatges eren
del 35% i del 43,7% respectivament des de
l'inici de la pandèmia fins a l'actualitat. Més
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1.- Acordar la rebaja del tipo impositivo del
IBI urbano, para que pase del 0,60% actual,
al 0,56% en el año 2022.
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ACORD

ACTA PLE

ACUERDO

Més del doble de les persones que han
acudit a aquests serveis de salut mental són
dones. La menor prevalença en homes
adults pot ser a causa de l'estigmatització
dels problemes de salut mental, que deriva
en falta de voluntat d'admetre el problema.
Desgraciadament, les dades també diuen
que són els homes adults els que més
tendeixen a llevar-se la seua pròpia vida.

Precisamente para las personas jóvenes,
este año de pandemia ha resultado también
increíblemente diffcil. Las personas de 18 a
34 años son las que han frecuentado más los
servicios de salud mental, han tenido más
ataques de ansiedad, más slntomas de
tristeza y han sido las personas que más han
modificado su vida habitual debido a esta
situación. En el apartado sobre la infancia, la
encuesta del CIS sobre los efectos
psicológicos de la pandemia muestra que el
52,2% de los padres que han convivido con
sus hiios menores ha percibido cambios en
su forma de ser. El 72,7% de ellos asegura
que estos han mostrado 'cambios de humor'
y un 30,4% 'cambios en el sueño'. El suicidio
es ya la principal causa de muerte no natural
entre jóvenes de 15 a 29 años, algo que no
había ocurrido desde que se registran datos
y que los especialistas relacionan con el
estallido de la pandemia de la COVID-19.

Precisament, per a les persones joves,
aquest any de pandèmia ha resultat també
increïblement difícil. Les persones de 18 a 34
anys són les que han freqüentat més els
serveis de salut mental, han tingut més atacs
d'ansietat, més símptomes de tristesa i han
sigut les persones que més han modificat la
seua vida habitual a causa d'aquesta
situació. En l'apartat sobre la infància,
l'enquesta del CIS sobre els efectes
psicològics de la pandèmia mostra que el
52,2% dels pares que han conviscut amb els
seus fills menors han percebut canvis en la
seua manera de ser. El 72,7% d'ells
assegura que aquests han mostrat canvis
d'humor, i un 30,4%, canvis en el somni. El
suïcidi és ja la principal causa de mort no
natural entre joves de 15 a 29 anys, cosa
que no havia ocorregut des que es registren
dades i que els especialistes relacionen amb
l'esclat de la pandèmia de la COVID-19.

Este impacto se ha cebado también
especialmente con la infancia, pese a que los
menores representan en torno al 1% de las
infecciones por COVID-l9 que se han
registrado en nuestro país. Los profesionales
sanitarios ya han advertido de que las
urgencias psiquiátricas infantiles se han
duplicado en los últimos 12 meses,
principalmente provocadas por trastornos de
conducta alimentaria cada vez más severos,
casos de ansiedad, depresión, autolesiones
y tentativas de suicidio, y támbién de
trastornos obsesivo-compulsivos, conocidos
como TOC.

Aquest impacte s'ha encebat també
especialment amb la infància, malgrat que
els menors representen entorn de l'1% de les
infeccions per COVID-19 que s'han registrat
al nostre país. Els professionals sanitaris ja
han advertit que les urgències psiquiàtriques
infantils s'han duplicat en els últims 12
mesos, principalment provocades per
trastorns de conducta alimentària cada
vegada més severs, casos d'ansietat, de
depressió, d’autolesions i de temptatives de
suïcidi, i també de trastorns obsessiu i
compulsius, coneguts com TOC.

Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el TOC es una de las veinte primeras
enfermedades discapacitantes y uno de los

Segons l'Organització Mundial de la Salut
(OMS), el TOC és una de les vint primeres
malalties discapacitants i un dels cinc
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Más del doble de las personas que han
acudido a estos servicios de salud mental
son muieres. La menor prevalencia en
hombres adultos puede deberse a la
estigmatización de los problemas de salud
mental, derivando en falta de voluntad de
admitir el problema. Desgraciadamente, los
datos también dicen que son los hombres
adultos los que más tienden a quitarse su
propia vida.
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del 50% de la meitat de la població ha sentit
en algun moment por a la mort o als contagis
durant aquest temps, un 41,9% ha tingut
problemes de somni i un 51,9% ha reconegut
sentir-se cansat o amb poques energies. A
més, un 6,4% de la població ha acudit a un
professional de la salut mental per alguna
mena de símptoma, el major percentatge (un
43,7%) per ansietat i un 35,5% per
depressió.

ACTA PLE

Más del 50% de la mitad de la población ha
sentido en algún momento miedo a la muerte
o a los contagios durante este tiempo, un
41,9% ha tenido problemas de sueño y un
51,9% ha reconocido sentirse cansado o con
pocas energías. Además, un 6,4% de la
población ha acudido a un profesional de la
salud mental por algún tipo de síntoma, el
mayor porcentaie (un 43,7%) por ansiedad y
un 35,5% por depresión.

En altres casos, el TOC es manifesta
mitjançant pensaments obsessius amb la
malaltia o la mort, que els porta, fins i tot, a
tallar les seues interaccions personals amb
familiars o amics o fins i tot a cessar la seua
ingesta
alimentària.
Segons
els
professionals, l'angoixa i l'estrés causats per
l'emergència sanitària, així com Ia situació de
confinament han fet que molts pares
comencen a detectar aquestes accions i
actituds en els seus fills.

Desde Ciudadanos consideramos que Ia
situación
de
la
salud
mental
es
verdaderamente alarmante en nuestro país,
y que merece actuaciones en el plano tanto
de la prevención y la detección temprana
como en el de la eliminación de barreras
para la atención sanitaria a pacientes y
familiares y en el del tratamiento de estos
trastornos.

Des de Ciudadanos considerem que Ia
situació de la salut mental és veritablement
alarmant al nostre país i que mereix
actuacions en el pla tant de la prevenció i la
detecció precoç com en el de l'eliminació de
barreres per a l'atenció sanitària a pacients i
familiars i en el del tractament d'aquests
trastorns.

Sin embargo, los tabúes siguen en pie,
actuando como muros inüsibles que impiden
que quienes necesitan ayuda profesional
para asegurar y proteger su bienestar
emocional. Es más, incluso cuando esos
muros de la incomprensión y el estigma
pueden ser derribados, España no cuenta
con un sistema sanitario que pueda absorber
de forma adecuada esta problemática. En
España hay 9,8 psiquiatras por cada 100.000
habitantes, frente a los 17,2 de media en la
UE y el Reino Unido; y 16,2 psicólogos
clínicos frente a 29,9.

No obstant això, els tabús segueixen en
peus, actuant com a murs que impedeixen
que els qui necessiten ajuda professional per
a assegurar i protegir el seu benestar
emocional. I encara més, fins i tot quan
aqueixos murs de la incomprensió i l'estigma
poden ser derrocats, Espanya no disposa
d’un sistema sanitari que absorbisca de
manera adequada aquesta problemàtica. A
Espanya, hi ha 9,8 psiquiatres per cada
100.000 habitants, davant els 17,2 de mitjana
a la UE i del Regne Unit, i 16,2 psicòlegs
clínics davantde 29,9.

El pasado mes de mayo de 2021, la espera
para primera consulta en psicología se llegó
a demorar hasta cuatro o cinco meses y para
psiquiatrÍa en dos o tres meses, y eso sólo
en atención a la salud mental de la infancia.
En los hospitales de día, que atienden a
población con patología grave, la lista de
espera para poder presentar un caso
(aunque no sea con ingreso) llegaba en
algunos centros hasta febrero de 2022. En
algunos casos, además, también existen
barreras económicas, puesto que una terapia

En el mes de maig passat de 2021, l'espera
per a primera consulta en psicologia va
arribar a demorar fins a quatre o cinc mesos
i, per a psiquiatria, en dos o tres mesos, i
això només en atenció a la salut mental de la
infància. Als hospitals de dia, que atenen
població amb patologia greu, la llista
d'espera per a presentar un cas (encara que
no siga amb ingrés) arribava en alguns
centres fins a febrer de 2022. En alguns
casos, a més, també existeixen barreres
econòmiques, ja que una teràpia psicològica
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En otros casos, el TOC se manifiesta a
través de pensamientos obsesivos con la
enfermedad o la muerte, llevándolos incluso
a cortár sus interacciones personales con
familiares o amigos o incluso a cesar su
ingesta alimentaria. Según los profesionales,
la angustia y el estrés causados por la
emergencia sanitaria, así como Ia situación
de Confinamiento han hecho que muchos
padres comiencen a detectar estas acciones
y actitudes en sus hijos.
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problemes de salut mental més comuns.
Atés aquest context general de deterioració
de la salut mental en menors, els casos de
TOC també han experimentat un augment,
en detectar nous trastorns, o agreujant els ja
existents. Aquests xiquets senten la
necessitat irrefrenable i compulsiva de llavarse les mans repetidament, i de vegades, fins
i tot, danyant-les, en desinfectar-se de
manera incontrolada, o s'obsessionen amb
no tocar baranes i altres objectes per por del
contagi.

ACTA PLE

cinco problemas de salud mental más
comunes. Dado este contexto general de
deterioro de la salud mental en menores, Ios
casos de TOC también han experimentado
un aumento -detectando nuevos trastornos-,
o agravando los ya existentes. Estos niños
sienten
la
necesidad
irrefrenable
y
compulsiva
de
lavarse
las
manos
repetidamente,
a
veces
incluso
dañándoselas, desinfectarse de forma
incontrolada, o se obsesionan con no tocar
barandillas y otros obietos por miedo al
contagio.

El Plan de prevención de salud mental debe
aportar una estrategia al Gobierno del
municipio para abordar las políücas de
melora en este ámbito. El plan debe de tener
líneas estratégicas que van desde el
abordaje de los determinantes sociales que
afectan a la salud mental de la población
hasta medidas para garantizar los servicios
necesarios y una atención accesible a todos
los ciudadanos, prestando una atención muy
especial a las personas en situación de
vulnerabilidad.

El Pla de prevenció de salut mental ha
d'aportar una estratègia al Govern del
municipi per a abordar les polítiques de
demora en aquest àmbit. El pla ha de tindre
línies estratègiques que van des de
l'abordatge dels determinants socials que
afecten la salut mental de la població fins a
mesures per a garantir els serveis necessaris
i una atenció accessible a tots els ciutadans,
en prestar una atenció molt especial a les
persones en situació de vulnerabilitat.

El despliegue del plan requiere de una
transversalidad que implica a diferentes
áreas del Gobierno municipal, así como a
otras
instituciones
y
del
Gobierno
autonómico. Este deberá priorizar la
prevención en los colectivos de niños,
adolescentes y personas adultas lóvenes, el
abordale de la desigualdad territorial en la
distribución de los recursos de salud y
diferencias socioeconómicas, la ampliación
de la atención psicológica en los servicios
Especializados y el apoyo personalizado
para la plena inclusión de las personas con
trastorno mental.

El desplegament del pla requereix d'una
transversalitat que implica diferents àrees del
Govern municipal, així com a altres
institucions i del Govern autonòmic. Aquest
haurà de prioritzar la prevenció en els
col·lectius de xiquets, adolescents i persones
adultes joves, en abordar la desigualtat
territorial en la distribució dels recursos de
salut i diferències
socioeconòmiques,
l'ampliació de l'atenció psicològica en els
serveis especialitzats i el suport personalitzat
per a la plena inclusió de les persones amb
trastorn mental.

Teniendo presente todo lo anterior, el Grupo
Municipal de Ciudadanos en Museros
propone el debate y aprobación de los
siguientes:

Tenint present tot el que s’ha dit, el grup
municipal Ciudadanos a Museros proposa el
debat i l’aprovació dels següents:
ACORDS

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Museros
insta al Gobierno del Ayuntamiento de
Museros a desarrollar un plan de prevención
de Salud Mental en el contexto de las
competencias Municipales en Salud Publica
en materia de prevención.

1. El Ple de l'Ajuntament de Museros insta el
Govern de l'Ajuntament de Museros a
desenvolupar un pla de prevenció de salut
mental en el context de les competències
Municipals en salut publica en matèria de
prevenció.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Museros
apoya
la
iniciativa
presentada
por
Ciudadanos en el Congreso de los Diputados
y hacerla real en el municipio de Museros:

2.El Ple de l'Ajuntament de Museros dona
suport a la iniciativa presentada per
Ciudadanos en el Congrés dels Diputats i ferla real en el municipi de Museros:

Poner en marcha campañas de
educación en salud para fomentar un
consumo responsable de fármacos,
permitiendo así prevenir posibles
conductas adictivas en este sentido,
con especial atención a la incidencia
que el consumo abusivo de
psicofármacos tiene entre las
mujeres.

•
Posar
en
marxa
campanyes
d'educació en salut per a fomentar un
consum responsable de fàrmacs, i permetre,
així, previndre possibles conductes additives
en aquest sentit, amb especial atenció a la
incidència que el consum abusiu de
psicofàrmacs té entre les dones.

•
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privada que intente evitar aquestes llistes
d'espera pot aconseguir fins als 100 € per
hora.

ACTA PLE

psicológica privada que intente evitar estas
listas de espera puede alcanzar hasta los
100 euros por hora.

•

Más especificadamente elaborar una
campaña
de
concienciación,
sensibilización,
información,
promoción de la salud mental y
erradicación de los estigmas sociales
contando
con
las
distintas
asociaciones de personas con
problemas de salud mental y
familiares fomentando con ellos
convenios de colaboración. También
implementar Programas específicos
para Sensibilizar a la opinión pública,
difundir conocimiento sobre la
prevención del suicidio y desarrollar
contenidos
y
actividades
de
prevención.

•
Més especificadament elaborar una
campanya de conscienciació, sensibilització,
informació, promoció de la salut mental i
erradicació dels estigmes socials i disposar
de les diferents associacions de persones
amb problemes de salut mental i familiars en
fomentar amb aquests convenis de
col·laboració. També implementar programes
específics per a sensibilitzar l'opinió pública,
difondre coneixement sobre la prevenció del
suïcidi i desenvolupar continguts i activitats
de prevenció.

•

Mejorar la información y los recursos,
tanto
económicos
como
asistenciales, disponibles para las
familias con menores con problemas
de salud mental.

•
Millorar la informació i els recursos,
tant
econòmics
com
assistencials,
disponibles per a les famílies amb menors
amb problemes de salut mental.

•

Así como establecer iniciativas de
acompañamiento y lucha contra el
acoso y el ciberacoso.

•
Establir iniciatives d'acompanyament
i
lluita
contra
l'assetjamenti
el
ciberassetjament.

3.- El pleno del Ayuntamiento de Museros
insta al Gobierno del Ayuntamiento de
Museros a comprometerse con el desarrollo
e implementación de recursos y medidas de
inserción socio-laboral e inclusión que facilite
a las personas trastorno mental grave su
autonomía personal y su pleno desarrollo
dentro de la sociedad.

3. El ple de l'Ajuntament de Museros insta el
Govern de l'Ajuntament de Museros a
comprometre's amb el desenvolupament i la
implementació de recursos i mesures
d'inserció social i laboral i inclusió que
facilite, a les persones amb trastorn mental
greu, la seua autonomia personal i el seu ple
desenvolupament dins de la societat.

4.- El pleno del Ayuntamiento de Museros
insta al Gobierno del Ayuntamiento de
Museros a dar traslado de estos acuerdos a
las principales entidades sociales de salud
mental con implantación en Museros.

4. El Ple de l'Ajuntament de Museros insta el
Govern de l'Ajuntament de Museros a donar
trasllat d'aquests acords a les principals
entitats socials de salut mental amb
implantació a Museros.

Se estima la moción presentada con la
siguiente votación: 6 votos a favor del PSOE,
1 voto a favor de Esquerra Unida, 2
abstenciones de Compromís, 3 votos a favor
del Partido Popular y 1 voto a favor de
Ciudadanos.

S'estima la moció presentada amb la votació
següent: 6 vots a favor del PSOE, 1 vot a
favor d'Esquerra Unida, 2 abstencions de
Compromís, 3 vots a favor del Partit Popular i
1 vot a favor de Ciudadanos.

Número: 2021-0018 Fecha: 02/02/2022

•
Impulsar
campanyes
de
conscienciació i sensibilització per a eliminar
tabús i prejudicis sobre els problemes de
salut mental, i disposar de persones de
referència per a xiquets i adolescents com a
esportistes, professionals del món de la
cultura i l'entreteniment,influencers i altres
personalitats.
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Impulsar
campañas
de
concienciación y sensibilización para
eliminar tabúes y prejuicios sobre los
problemas
de
salud
mental,
contando con personas de referencia
para niños y adolescentes como
deportistas, profesionales del mundo
de la cultura y el entretenimiento o
influencers y otras personalidades.

ACTA PLE

•

4. PROPUESTA DE DEBATE DE LA
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
COMPROMÍS,
PARA
INICIAR
UN
PROYECTO
DE
COMPOSTAJE
COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE
MUSEROS.

4. PROPOSTA DE DEBAT DE LA MOCIÓ
PRESENTADA PEL GRUP COMPROMÍS,
PER A INICIAR UN PROJECTE DE
COMPOSTATGE COMUNITARI EN EL
MUNICIPI DE MUSEROS

La Sra. alcaldesa cede la palabra a D.
Francesc Alcaina Costa, concejal de
Compromís per Museros que procede a dar
lectura de la moción presentada.

Pren la paraula alcaldessa que la cedeix a
Francesc Alcaina Costa, regidor de
Compromís per Museros, el qual procedeix a
donar lectura de la moció presentada.

MOCIÓ PER A INICIAR UN PROJECTE DE
COMPOSTAGE COMUNITARI AL MUNICIPI
DE MUSEROS

MOCIÓ PER A INICIAR UN PROJECTE DE
COMPOSTAGE COMUNITARI
AL MUNICIPI DE MUSEROS

De fet, pensem que mentre que en altres
tipus de residus la responsabilitat de la
recollida i gestió ha de recaure més en els
productors (envasos, residus electrònics,
etc…) en el cas de la gestió de la matèria
orgànica, podem demanar a la ciutadania
que siga corresponsable i s’implique en la
gestió de les restes orgàniques que tots
generem.

De fet, pensem que mentre que en altres
tipus de residus la responsabilitat de la
recollida i gestió ha de recaure més en els
productors (envasos, residus electrònics,
etc.) en el cas de la gestió de la matèria
orgànica, podem demanar a la ciutadania
que siga corresponsable i s’implique en la
gestió de les restes orgàniques que tots
generem.

El compostatge en l’àmbit urbà, a més,
suposa una posada en valor ecològica
d’aquells espais on es realitza. El
compostatge tanca el cicle de la matèria
orgànica, incrementa la biodiversitat i
potencia la funció ecològica de les llars i els
espais verds.

El compostatge en l’àmbit urbà, a més,
suposa una posada en valor ecològica
d’aquells espais on es realitza. El
compostatge tanca el cicle de la matèria
orgànica, incrementa la biodiversitat i
potencia la funció ecològica de les llars i els
espais verds.
Amb compostadors d’un metre cúbic es
poden arribar a tractar les restes de trenta
famílies i obtindre de cent a dos-cents quilos
de compost madur de cada compostador.

Amb compostadors d’un metre cúbic es
poden arribar a tractar les restes de trenta
famílies i obtindre de cent a dos-cents quilos

Exemple de contenidors compostadors municipals
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L’autocompostatge
i
el
compostatge
comunitari permeten la implicació i la
participació individual i col·lectiva de la
ciutadania en la gestió dels seus residus
millorant els índexs de recollida selectiva.

El compostatge és una forma de tractament
dels residus orgànics senzilla i versàtil. És
una tecnologia simple, robusta, i que es pot
adaptar a una gran diversitat de contextos
urbanístics i socials: des de llars amb jardí
fins a barris de blocs de pisos, des de
balcons individuals fins a jardins comunitaris,
horts escolars o altres espais urbans.
L’autocompostatge
i
el
compostatge
comunitari permeten la implicació i la
participació individual i col·lectiva de la
ciutadania en la gestió dels seus residus
millorant els índexs de recollida selectiva.
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El compostatge és una forma de tractament
dels residus orgànics senzilla i versàtil. És
una tecnologia simple, robusta, i que es pot
adaptar a una gran diversitat de contextos
urbanístics i socials: des de llars amb jardí
fins a barris de blocs de pisos, des de
balcons individuals fins a jardins comunitaris,
horts escolars o altres espais urbans.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

ACTA PLE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El compostatge com a tractament in situ dels
residus redueix a zero la necessitat de
transportar. La millora ambiental, només per
això, ja és notable. Però també suposa una
millora dels índexs de qualitat de la recollida
selectiva. El compost obtingut és de bona
qualitat ja que l’esforç de la tria dels residus
es veu directament recompensada amb un
resultat palpable i molt apreciat.
El compostatge comunitari és, per tant, una
experiència en la qual la vessant ambiental
de l’autocompostatge es complementa amb
la social: compartir un espai i unes tasques
pel benefici comú.
Beneficis del compostatge comunitari
a) - Disminueix la proporció d’impropis
b)

c)

d)
e)
f)

en la recollida selectiva.
Disminueix
el
percentatge
d’emissions de CO2 equivalent
associat al servei de recollida i
tractament de residus.
- Redueix el cost de tractament dels
residus. Sensibilitza la població i
genera un imaginari positiu sobre el
sistema de gestió de residus.
- Augmenta la participació ciutadana.
- Agermana entitats i enforteix la
cohesió social.
- Genera dinàmiques de sostenibilitat
ciutadana.

Per tot el que s'ha exposat, es proposen les
següents
PROPOSTES D’ACORD
Primer: Fer un estudi
compostadors comunitaris.

d’ubicació

El nostre municipi disposa d’horts periurbans,
moltes cases amb jardí, però també es
poden instal·lar compostadors en punts
verds en els nucli urbà principal.
El compostatge com a tractament in situ dels
residus redueix a zero la necessitat de
transportar. La millora ambiental, només per
això, ja és notable. Però també suposa una
millora dels índexs de qualitat de la recollida
selectiva. El compost obtingut és de bona
qualitat ja que l’esforç de la tria dels residus
es veu directament recompensada amb un
resultat palpable i molt apreciat.
El compostatge comunitari és, per tant, una
experiència en la qual la vessant ambiental
de l’autocompostatge es complementa amb
la social: compartir un espai i unes tasques
pel benefici comú.
Beneficis del compostatge comunitari
Disminueix la proporció d’impropis en la
recollida selectiva.
Disminueix el percentatge d’emissions de
CO2 equivalent associat al servei de recollida
i tractament de residus.
Redueix el cost de tractament dels residus.
Sensibilitza la població i genera un imaginari
positiu sobre el sistema de gestió de residus.
Augmenta la participació ciutadana.
Agermana entitats i enforteix la cohesió
social.
Genera
dinàmiques
de
sostenibilitat
ciutadana.

Per tot el que s'ha exposat, es proposen les
següents
PROPOSTES D’ACORD

de

Segon: Instal·lar els compostadors i recórrer
a
les
subvencions
d’administracions
supramunicipals per a adquirir-los.

Primer. Fer un estudi d’ubicació de
compostadors comunitaris.
Segon. Instal·lar els compostadors i recórrer
a
les
subvencions
d’administracions
supramunicipals per a adquirir-los.
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El nostre municipi disposa d’horts periurbans,
moltes cases amb jardí, però també es
poden instal·lar compostadors en punts
verds en els nucli urbà principal.

La gestió és molt senzilla: les persones que
hi participen, simplement, han d’abocar les
seues restes orgàniques domèstiques sense
bossa al compostador. Cada pocs dies s’ha
de remoure i intentar mantindre un equilibri
entre matèria humida i seca. Per això és
interessant combinar famílies que aporten
restes de cuina (fruita i verdura) amb d’altres
que aporten branques i fullaraca de patis o
jardins. Després d’uns mesos, es podrà
extraure i repartir el compost, en garbellar-lo
prèviament.
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La gestió és molt senzilla: les persones que
hi participen, simplement, han d’abocar les
seues restes orgàniques domèstiques sense
bossa al compostador. Cada pocs dies s’ha
de remoure i intentar mantindre un equilibri
entre matèria humida i seca. Per això és
interessant combinar famílies que aporten
restes de cuina (fruita, verdura) amb d’altres
que aporten branques i fullaraca de patis o
jardins. Al cap d’uns mesos, es podrà
extraure i repartir el compost, garbellant-lo
prèviament.

ACTA PLE

de compost madur de cada compostador.

S'estima la moció presentada amb la votació
següent: 6 vots a favor del PSOE, 1 vot a
favor d'Esquerra Unida, 2 vots a favor de
Compromís, 3 abstencions del Partit Popular
i 1 vot a favor de Ciudadanos.

5. PROPUESTA DE DEBATE DE LA
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
COMPROMÍS, PARA LA IMPLANTACIÓN
DE
UN
PROGRAMA
FORMATIVO
MUNICIPAL DE BECAS REMUNERADAS
PARA ESTUDIANTES MAYORES DE
EDAD.

5. PROPOSTA DE DEBAT DE LA MOCIÓ
PRESENTADA PEL GRUP COMPROMÍS,
PER
A
LA
IMPLANTACIÓ
D'UN
PROGRAMA FORMATIU MUNICIPAL DE
BEQUES
REMUNERADES
PER
A
ESTUDIANTS MAJORS D'EDAT

La Sra. alcaldesa cede la palabra a D. Victor
Xercavins i Garcia, portavoz de Compromís
per Museros que procede a dar lectura de la
moción presentada.
MOCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN
PROGRAMA FORMATIU MUNICIPAL DE
BEQUES REMUNERADES PER A
ESTUDIANTS MAJORS D’EDAT.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Pren la paraula alcaldessa que la cedeix a
Víctor Xercavins i Garcia, portaveu de
Compromís per Museros, que procedeix a
donar lectura de la moció presentada.
MOCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN
PROGRAMA FORMATIU MUNICIPAL DE
BEQUES
REMUNERADES
PER
A
ESTUDIANTS MAJORS D’EDAT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’objectiu de la presentació d’aquesta
proposta és la d’arribar a establir un
programa estable de caràcter formatiu,
orientat a joves estudiants majors d’edat que
puguen obtindre experiència professional
treballant en el sector públic local amb
tasques i funcions relacionades amb als
estudis
que
estiguen
cursant,
independentment del grau dels mateixos.

L’objectiu de la presentació d’aquesta
proposta és la d’arribar a establir un
programa estable de caràcter formatiu,
orientat a joves estudiants majors d’edat que
puguen obtindre experiència professional
treballant en el sector públic local amb
tasques i funcions relacionades amb als
estudis
que
estiguen
cursant,
independentment del grau dels mateixos.

Fins ara, i parlant de Museros, la Diputació
de València havia exercit una tasca tutelar
quant al finançament d’aquest tipus
d’activitats de formació remunerades.
Tanmateix, aquella administració ha optat,
legítimament, per no incloure dins dels seus
pressupostos una línia dedicada als
ajuntaments, en no existir cap obligació legal
ni contractual.

Fins ara, i parlant de Museros, la Diputació
de València havia exercit una tasca tutelar
quant al finançament d’aquest tipus
d’activitats de formació remunerades.
Tanmateix, aquella administració ha optat,
legítimament, per no incloure dins dels seus
pressupostos una línia dedicada als
ajuntaments, en no existir cap obligació legal
ni contractual.

Tenint en compte l’actual conjuntura
pressupostària local, des de Compromís per
Museros considerem que, tant per resultats

Tenint en compte l’actual conjuntura
pressupostària local, des de Compromís per
Museros considerem que, tant per resultats
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Se estima la moción presentada con la
siguiente votación: 6 votos a favor del PSOE,
1 voto a favor de Esquerra Unida, 2 votos a
favor de Compromís, 3 abstenciones del
Partido Popular y 1 voto a favor de
Ciudadanos.
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Quart: Fer un curs de compostatge
comunitari per als veïns i veïnes del municipi,
per tal de crear consciència de comunitat i
cooperació, abans de la instal·lació dels
compostadors comunitaris.

Tercer. Iniciar els acords de la moció en un
termini de mig any perquè en la pròxima
campanya de podes el sistema ja puga estar
en ple funcionament.
Quart. Fer un curs de compostatge
comunitari per als veïns i per a les veïnes del
municipi, per tal de crear consciència de
comunitat i cooperació, abans de la
instal·lació dels compostadors comunitaris.

ACTA PLE

Tercer: Iniciar els acords de la moció en un
termini de mig any perquè en la pròxima
campanya de podes el sistema ja puga estar
en ple funcionament.

Sense entrar en la planificació de personal
que puga exercir-se des del govern
municipal, entenem que aquest tipus de
programa hauria d’arreplegar un ampli ventall
de possibilitats formatives i, per tant, estar
indefectiblement lligat a les seues àrees de
gestió corresponents.

Sense entrar en la planificació de personal
que puga exercir-se des del govern
municipal, entenem que aquest tipus de
programa hauria d’arreplegar un ampli ventall
de possibilitats formatives i, per tant, estar
indefectiblement lligat a les seues àrees de
gestió corresponents.

Per tant, i en relació a la proposta política
que pretenem impulsar, des del Grup
Municipal Compromís presentem davant el
Ple de la Corporació Local de Museros, per
al seu debat i si escau aprovació, les
següents:

Per tant, i en relació a la proposta política
que pretenem impulsar, des del Grup
Municipal Compromís presentem davant el
Ple de la Corporació Local de Museros, per
al seu debat i si escau aprovació, les
següents:
PROPOSTES D’ACORD

1) Proposem al govern municipal fomentar la
política formativa de joventut de l’ens local al
qual representem, de tal manera que
impulsen la creació d’un programa pilot dirigit
a la formació remunerada de joves
estudiants majors d’edat que cursen estudis
reglats per les administracions públiques i
que, segons els resultats, es plantege fer-lo
estable. Aquesta línia queda supeditada als
informes tècnics i econòmics necessaris per
a la seua creació.

Proposem al govern municipal fomentar la
política formativa de joventut de l’ens local al
qual representem, de tal manera que
impulsen la creació d’un programa pilot dirigit
a la formació remunerada de joves
estudiants majors d’edat que cursen estudis
reglats per les administracions públiques i
que, segons els resultats, es plantege fer-lo
estable. Aquesta línia queda supeditada als
informes tècnics i econòmics necessaris per
a la seua creació.

2) Proposem al govern municipal que, en
aplicació de la legislació en matèria
pressupostària, aquest programa formatiu es
finance mitjançant el Pressupost Consolidat
de l’Ajuntament de Museros.

2. Proposem al Govern municipal que, en
aplicació de la legislació en matèria
pressupostària, aquest programa formatiu es
finance mitjançant el pressupost consolidat
de l’Ajuntament de Museros.

3) Proposem al govern municipal que
delimite i regule l’àmbit d’aplicació i actuació
d’aquest programa formatiu mitjançant la
redacció d’unes bases, les quals seguiran el
seu procés d’aprovació segons la normativa
local vigent.

3. Proposem al govern municipal que
delimite i regule l’àmbit d’aplicació i actuació
d’aquest programa formatiu mitjançant la
redacció d’unes bases, les quals seguiran el
seu procés d’aprovació segons la normativa
local vigent.

4) Proposem al govern municipal que
impulse la consolidació d’aquest programa
formatiu al llarg dels successius exercicis
pressupostaris,
sempre
que
siga
econòmicament possible.

4. Proposem al Govern municipal que
impulse la consolidació d’aquest programa
formatiu al llarg dels successius exercicis
pressupostaris,
sempre
que
siga
econòmicament possible.

El Pleno de la Corporación, por unanimidad,
estima la moción presentada.

El Ple de la corporació, per unanimitat,
estima la moció presentada.

ACTA PLE

PROPOSTES D’ACORD
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pressupostaris com per romanent de
tresoreria, és econòmicament assumible
impulsar un programa estable de formació
remunerada, per modest que siga, per a
joves estudiants que vulguen acollir-se en
funció d’unes bases regulatòries que
s’aproven de manera plenària a proposta de
la delegació municipal corresponent.
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pressupostaris com per romanent de
tresoreria, és econòmicament assumible
impulsar un programa estable de formació
remunerada, per modest que siga, per a
joves estudiants que vulguen acollir-se en
funció d’unes bases regulatòries que
s’aproven de manera plenària a proposta de
la delegació municipal corresponent.

Pren la paraula l’alcaldessa que cedeix la
paraula a Víctor Xercavins i Garcia, portaveu
de Compromís per Museros, que procedeix a
donar lectura de la moció presentada.

MOCIÓ PER A DONAR SUPORT A LA
DECLARACIÓ DEL DIA 25 D’OCTUBRE
COM A DIA DEL COMERÇ LOCAL

MOCIÓ PER A DONAR SUPORT A LA
DECLARACIÓ DEL DIA 25 D’OCTUBRE
COM A DIA DEL COMERÇ LOCAL

El comerç local al nostre territorio és un
sector clau en el desenvolupament de la
societat valenciana. La seua importancia
resideix
en
els
efectes
econòmics,
medioambientals, territorials i socials que van
associats a la seua activitat, el que el
converteix en una peça fonamental del teixit
socioeconòmic valencià.

El comerç local al nostre territori és un sector
clau en el desenvolupament de la societat
valenciana. La seua importància resideix en
els efectes econòmics, mediambientals,
territorials i socials que van associats a la
seua activitat, el que el converteix en una
peça fonamental del teixit socioeconòmic
valencià.

En aquest sentit el paper que té dins de
l’economia real és essencial per a la transició
del model econòmic que necessitem. Fet que
aquest sector ha evidenciat més que mai al
llarg d’aquesta pandemia, ja que ha posat
l’accent a l’hora d’atendre les necessitats de
la població que més ho necessitava i
adaptant-se a unes circumstàncies canviats i
imprevisibles.

En aquest sentit, el paper que té dins de
l’economia real és essencial per a la transició
del model econòmic que necessitem. Fet que
aquest sector ha evidenciat més que mai al
llarg d’aquesta pandèmia, ja que ha posat
l’accent a l’hora d’atendre les necessitats de
la població que més ho necessitava i
adaptant-se a unes circumstàncies canviats i
imprevisibles.

Per tot això, des de la Direcció General de
Comerç, Artesania i Consum de la
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, es vol donar el
reconeixement que aquest sector es mereix
amb la creació del Dia del Comerç Local el
dia 25 d’octubre.

Per tot això, des de la Direcció General de
Comerç, Artesania i Consum de la
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, es vol donar el
reconeixement que aquest sector es mereix
amb la creació del Dia del Comerç Local el
dia 25 d’octubre.

Amb tot, volem destacar que el comerç local
potencia els canals de venda de proximitat,
així com els de quilòmetre zero i venda
sense intermediaris o venda directa. Aquests
Canals permeten generar experiències de
compra més personalitzades i més capacitat
per a atendre les diferents necessitats de les
poblacions locals.

Amb tot, volem destacar que el comerç local
potencia els canals de venda de proximitat,
així com els de quilòmetre zero i venda
sense intermediaris o venda directa. Aquests
canals permeten generar experiències de
compra més personalitzades i més capacitat
per a atendre les diferents necessitats de les
poblacions locals.

Així mateix, el comerç de proximitat té un
impacte mediambiental menor que altres
tipus de comerç, ja que redueix els
quilòmetres que recorren moltes de les
seues mercaderies per a arribar al
consumidors finals i amb això la petjada de
carboni associada a aquests Canals de
distribució.
D’igual
manera,
els
desplaçaments
als
comerços
locals

Així mateix, el comerç de proximitat té un
impacte mediambiental menor que altres
tipus de comerços, ja que redueix els
quilòmetres que recorrenmoltes de les seues
mercaderies per a arribar al consumidors
finals i amb això la petjada de carboni
associada a aquests canals de distribució.
D’igual manera, els desplaçaments als
comerços
locals
freqüentment
es
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La Sra. alcaldesa cede la palabra a D. Victor
Xercavins i Garcia, portavoz de Compromís
per Museros que procede a dar lectura de la
moción presentada.
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6. PROPOSTA DE DEBAT DE LA MOCIÓ
CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS
COMPROMÍS, PSOE, EU I CIUDADANOS,
PER
A
DONAR
SUPORT
A
LA
DECLARACIÓ DEL DIA 25 D'OCTUBRE
COM A DIA DEL COMERÇ LOCAL

ACTA PLE

6. PROPUESTA DE DEBATE DE LA
MOCIÓN CONJUNTA PRESENTADA POR
LOS GRUPOS COMPROMÍS, PSOE, EU Y
CIUDADANOS, PARA DAR APOYO A LA
DECLARACIÓN DEL DÍA 25 DE OCTUBRE
COMO DÍA DEL COMERCIO LOCAL.

Igualment, dins del comerç local existeixen
diferents opcions de venda que ens
permeten reduir el plàstic i els envasos no
reutilizables associats al consum, com és el
cas, entre altres, de la venda a granel.
D’aquesta manera, acabem produint una
menor generació de residus.

Igualment, dins del comerç local existeixen
diferents opcions de venda que ens
permeten reduir el plàstic i els envasos no
reutilitzables associats al consum, com és el
cas, entre altres, de la venda a granel.
D’aquesta manera, acabem produint una
menor generació de residus.

Per tot el que s’ha exposat, des del grup
municipal de Compromís per Museros
proposem els següents:

Per tot el que s’ha exposat, des del grup
municipal de Compromís per Museros
proposem els següents:
ACORDS

PRIMER. L’Ajuntament de Museros acorda
donar suport a la celebració del Dia del
Comerç Local cada 25 d’octubre per tal de
potenciar la importancia que té dins d’un
model econòmic sostenible i inclusiu, i per
ser un element essencial per a la qualitat de
vida dels nostres pobles i ciutats.

Primer. L’Ajuntament de Museros acorda
donar suport a la celebració del Dia del
Comerç Local cada 25 d’octubre per tal de
potenciar la importància que té dins d’un
model econòmic sostenible i inclusiu, i per
ser un element essencial per a la qualitat de
vida dels nostres pobles i ciutats.

SEGON. Fer extensiu aquest acord plenari
als grups parlamentaris de les Corts
Valencianes i a la Direcció General de
Comerç, Artesania i Consum de la
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball de la
Generalitat Valenciana.

Segon. Fer extensiu aquest acord plenari als
grups parlamentaris de les Corts Valencianes
i a la Direcció General de Comerç, Artesania
i Consum de la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball de la Generalitat Valenciana.

El Partido Popular se adhiere a la moción
presentada.

El Partit Popular s'adhereix a la moció
presentada.

El Pleno de la Corporación, por unanimidad,
estima la moción presentada.

El Ple de la corporació, per unanimitat,
estima la moció presentada.

7. PROPUESTA DE DEBATE DE LA
MOCIÓN CONJUNTA PRESENTADA POR
LOS GRUPOS COMPROMÍS, PSOE, EU Y
CIUDADANOS, PARA DAR APOYO A LA
DECLARACIÓN
DEL
DÍA
25
DE
NOVIEMBRE, DE ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

7. PROPOSTA DE DEBAT DE LA MOCIÓ
CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS
COMPROMÍS, PSOE, EU I CIUDADANOS,
PER
A
DONAR
SUPORT
A
LA
DECLARACIÓ DEL DIA 25 DE NOVEMBRE,
D'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA
LES DONES

La Sra. alcaldesa cede la palabra a D. Victor
Xercavins i Garcia, portavoz de Compromís
per Museros que procede a dar lectura de la
moción presentada.
MOCIÓ 25 NOVEMBRE 2021
ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA
LES DONES

Pren la paraula alcaldessa que la cedeix a
Víctor Xercavins i Garcia, portaveu de
Compromís per Museros, que procedeix a
donar lectura de la moció presentada.
MOCIÓ 25 NOVEMBRE 2021 ELIMINACIÓ
DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

ACTA PLE

ACORDS
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caracteritzen per no necessitar el transport
motoritzat tant de persones consumidores
com de treballadors i treballadores del
sector. Aquest fet, alhora, també ens permet
reduir els problemes que s’associen amb el
trànsit excessiu i congestió que pateixen
alguns nuclis urbans, com els de les ciutats
més grans del nostre territori.
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freqüentment es caracteritzen per no
necesitar el transport motoritzat tant de
persones consumidores com de treballadors i
treballadores del sector. Aquest fet, alhora,
també ens permet reduir els problemas que
s’associen amb el trànsit excessiu i congestió
que pateixen alguns nuclis urbans, com els
de les ciutats més grans del nostre territorio.

Al conjunt de l’Estat espanyol, ens trobem
amb 48 dones assassinades per aquest tipus
de violència, a més d’altres 3 casos
d'assassinats en investigació i 5 criatures,
segons dades de la Coordinadora Feminista
de València, malauradament aquesta xifra
haurà quedat desfasada quan debatrem
aquesta moció.

El 17 de desembre de 1999, a través de la
resolució 54/134, l'Assemblea General de
l'ONU va declarar el 25 de novembre com el
Dia Internacional de l'Eliminació de la
Violència contra les Dones. Una data que ha
de servir, per a la reflexió per part de tota la
societat, però també per a la renovació dels
esforços per part de totes les institucions
polítiques i socials, per lluitar contra aquest
problema social.

El 17 de desembre de 1999, a través de la
resolució 54/134, l'Assemblea General de
l'ONU va declarar el 25 de novembre com el
Dia Internacional de l'Eliminació de la
Violència contra les Dones. Una data que ha
de servir, per a la reflexió per part de tota la
societat, però també per a la renovació dels
esforços per part de totes les institucions
polítiques i socials, per lluitar contra aquest
problema social.

Els assassinats conformen la màxima
representació de les formes de violència
masclista que continuen sotmetent les dones
en tots els àmbits de la seua vida, i que
representen una greu i sistemàtica vulneració
dels drets humans de dones i xiquetes.
Aquestes violències tenen el seu origen i
nucli en la pervivència d’un sistema social
patriarcal, present a totes les estructures de
la societat, que no considera la igualtat un
autèntic dret de les dones, que si bé es
manifesta genèricament a les lleis, a la vida
real manté rols i responsabilitats diferenciats,
resta credibilitat i autoritat a les dones,
cosifica el seu cos, consolida pautes culturals
que transmeten i reprodueixen estereotips
que posen l’accent en les responsabilitats i
culpabilitats de les dones, que sobrevalora el
que és considerat masculí i devalua i
invisibilitza el que és considerat femení i que
perpetua la cultura de l’abús de les dones
apropiant-se dels seus cossos i de la
sexualitat, mitjançant la cultura de la violació.
Prostitució i ventres de lloguer són part d’eixa
cultura de la cosificació de les dones. És en
aquest context on ens trobem atacs tan
greus com les violacions en grup.

Els assassinats conformen la màxima
representació de les formes de violència
masclista que continuen sotmetent les dones
en tots els àmbits de la seua vida, i que
representen una greu i sistemàtica vulneració
dels drets humans de dones i xiquetes.
Aquestes violències tenen el seu origen i
nucli en la pervivència d’un sistema social
patriarcal, present en totes les estructures de
la societat, que no considera la igualtat un
autèntic dret de les dones, que si bé es
manifesta genèricament a les lleis, a la vida
real manté rols i responsabilitats diferenciats,
resta credibilitat i autoritat a les dones,
cosifica el seu cos, consolida pautes culturals
que transmeten i reprodueixen estereotips
que posen l’accent en les responsabilitats i
culpabilitats de les dones, que sobrevalora el
que és considerat masculí i devalua i
invisibilitza el que és considerat femení i que
perpetua la cultura de l’abús de les dones
apropiant-se dels seus cossos i de la
sexualitat, mitjançant la cultura de la violació.
Prostitució i ventres de lloguer són part d’eixa
cultura de la cosificació de les dones. És en
aquest context on ens trobem atacs tan
greus com les violacions en grup.

És per tot això que és necessari que les
institucions
públiques
manifesten
públicament el seu rebuig a la violència cap a
les dones i que les seues declaracions es
facen realitat cada dia amb la coherència de
les accions.

És per tot això que és necessari que les
institucions
públiques
manifesten
públicament el seu rebuig a la violència cap a
les dones i que les seues declaracions es
facen realitat cada dia amb la coherència de
les accions.

Segons l’Agència de Drets Fonamentals de
la Unió Europea, a l’Estat Espanyol més

Segons l’Agència de Drets Fonamentals de
la Unió Europea, a l’Estat Espanyol més
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Al conjunt de l’Estat Espanyol ens trobem
amb 48 dones assassinades per aquest tipus
de violència, a més d’altres 3 casos
d'assassinats en investigació i 5 criatures,
segons dades de la Coordinadora Feminista
de València, malauradament aquesta xifra
haurà quedat desfasada quan debatrem
aquesta moció.
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El 2021, fins al mes de setembre, han estat
assassinades a les comarques valencianes 3
dones, Zuita (la Vila Joiosa), Maria Soledad
(Sagunt) i Johana Andrea (Borriana).

ACTA PLE

En 2021, fins al mes de setembre han estat
assassinades a les comarques valencianes 3
dones, Zuita (la Vila Joiosa), Maria Soledad
(Sagunt) i Johana Andrea (Borriana).

La violència masclista és la primera causa de
mort prematura entre les dones.
El masclisme mata i és una qüestió política
de primer ordre.

Tot i que falta faena, tant ciutadana com
institucional, el Pacte Valencià Contra la
Violència de Gènere i Masclista així com del
Pacte Estatal Contra la Violència de Gènere i
Masclista són unes eines fonamentals per
seguir lluitant.

Tot i que falta faena, tant ciutadana com
institucional, el Pacte Valencià Contra la
Violència de Gènere i Masclista així com del
Pacte Estatal Contra la Violència de Gènere i
Masclista són unes eines fonamentals per
seguir lluitant.

Al Pacte Valencià contra la Violència de
Gènere i Masclista al qual el nostre
ajuntament està adherit es planteja una sèrie
de línies estratègiques que busquen garantir
una societat lliure i segura contra la violència
de gènere, feminitzar la societat, coordinar el
treball en xarxa per a l’atenció de dones
víctimes de violència masclista així com la
sociabilització, per tal que aquest tipus de
violència siga concebuda com un conflicte
polític i tinga una dotació de pressupost
estable. Els objectius han estat consensuats
per partits polítics, agents econòmics i
socials, associacions feministes, institucions
públiques,
universitats,
poder
judicial
valencià, forces de seguretat i tercer sector.

Al Pacte Valencià contra la Violència de
Gènere i Masclista al qual el nostre
ajuntament està adherit es planteja una sèrie
de línies estratègiques que busquen garantir
una societat lliure i segura contra la violència
de gènere, feminitzar la societat, coordinar el
treball en xarxa per a l’atenció de dones
víctimes de violència masclista així com la
sociabilització, per tal que aquest tipus de
violència siga concebuda com un conflicte
polític i tinga una dotació de pressupost
estable. Els objectius han estat consensuats
per partits polítics, agents econòmics i
socials, associacions feministes, institucions
públiques,
universitats,
poder
judicial
valencià, forces de seguretat i tercer sector.

La primera concreció del pacte va tindre lloc
en els pressupostos de 2018. En aqueix
exercici i en el següent es va modificar la
legislació valenciana per a adaptar-la al marc
del Conveni d'Istanbul. D'aquesta manera
garantim que els drets, serveis i programes
d'atenció a les dones, fills i filles víctimes de
violència de gènere també anaren per a
dones víctimes de tràfic, agressions sexuals,
mutilació genital, matrimonis forçosos, etc.

La primera concreció del pacte va tindre lloc
en els pressupostos de 2018. En aqueix
exercici i en el següent es va modificar la
legislació valenciana per a adaptar-la al marc
del Conveni d'Istanbul. D'aquesta manera
garantim que els drets, serveis i programes
d'atenció a les dones, fills i filles víctimes de
violència de gènere també anaren per a
dones víctimes de tràfic, agressions sexuals,
mutilació genital, matrimonis forçosos, etc.

A més, les indemnitzacions per assassinats
masclistes es van equiparar a les de
terrorisme. Som, de fet, l'única comunitat
autònoma que estableix aquesta equiparació.

A més, les indemnitzacions per assassinats
masclistes es van equiparar a les de
terrorisme. Som, de fet, l'única comunitat
autònoma que estableix aquesta equiparació.

I hem anat més enllà: s'han ampliat també a
les situacions de gran invalidesa o
incapacitat permanent absoluta, no solament
per a la dona víctima, sinó també en el cas
en què la víctima siga una persona que ix en
defensa de l'agredida.

I hem anat més enllà: s'han ampliat també a
les situacions de gran invalidesa o
incapacitat permanent absoluta, no solament
per a la dona víctima, sinó també en el cas
en què la víctima siga una persona que ix en
defensa de l'agredida.

A més enguany, la Conselleria d'Igualtat i
Polítiques Inclusives a presentat la I
Estratègia Valenciana contra les Violències
Sexuals, un full de ruta per als pròxims
quatre anys que posa de manifest la

A més enguany, la Conselleria d'Igualtat i
Polítiques Inclusives a presentat la I
Estratègia Valenciana contra les Violències
Sexuals, un full de ruta per als pròxims
quatre anys que posa de manifest la
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La violència masclista és la primera causa de
mort prematura entre les dones.
El masclisme mata i és una qüestió política
de primer ordre.
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d’una de cada cinc dones majors de 15 anys
(22%) ha patit violència física o sexual per
part de la seua parella i menys d’una
cinquena part ho ha denunciat.

ACTA PLE

d’una de cada cinc dones majors de 15 anys
(22%) ha patit violència física o sexual per
part de la seua parella i menys d’una
cinquena part ho ha denunciat.

Els ajuntaments, en ser les administracions
més pròximes a la ciutadania, són els
governs que poden donar una resposta més
ràpida i eficaç a aquest problema social.
En aquest sentit, el nostre ajuntament vol
reafirmar el seu compromís amb la lluita
contra la violència masclista i les desigualtats
que la legitimen i perpetuen.

La implicació responsable dels ajuntaments
en les polítiques d’igualtat és fonamental per
evitar les situacions de risc de moltes dones.
És per això que malgrat les declaracions de
rebuig, hem de ser conscients que aquesta
violència també és consentida o exercida des
de les mateixes institucions quan abandonen
el deure a garantir el dret a una vida digna
de tota la ciutadania, de totes les ciutadanes,
sense deixar de ser conscients que la
situació excepcional de la pandèmia ho ha
agreujat notablement.

La implicació responsable dels ajuntaments
en les polítiques d’igualtat és fonamental per
evitar les situacions de risc de moltes dones.
És per això que malgrat les declaracions de
rebuig, hem de ser conscients que aquesta
violència també és consentida o exercida des
de les mateixes institucions quan abandonen
el deure a garantir el dret a una vida digna de
tota la ciutadania, de totes les ciutadanes,
sense deixar de ser conscients que la
situació excepcional de la pandèmia ho ha
agreujat notablement.

És per tot això que Víctor Xercavins,
portaveu de Compromís per Museros;
Cristina Civera, portaveu del PSPV-PSOE;
Beatriz Sánchez, portaveu d’EU i Tomás
Piqueras, portaveu de Cs, presenten al Ple
de l’Ajuntament de Museros les següents
propostes d’acord:

És per tot això que Víctor Xercavins,
portaveu de Compromís per Museros;
Cristina Civera, portaveu del PSPV-PSOE;
Beatriz Sánchez, portaveu d’EU i Tomás
Piqueras, portaveu de Cs, presenten, al Ple
de l’Ajuntament de Museros, les propostes
d’acord següents:

ACORDS:
1. Aquest Ajuntament dedica un sentit record
a la memòria de totes les dones
assassinades per violència de gènere, i
expressa el seu rebuig a totes les
manifestacions
d'aquesta
violència,
manifesta el seu compromís amb les
víctimes i declara la tolerància zero amb els
maltractadors.
2. Aquest Ajuntament dona suport a les
mobilitzacions convocades pel Moviment
Feminista amb motiu del 25N.
3. Aquest Ajuntament declara la seua
voluntat de fer de la prevenció contra les

ACORDS
1. Aquest Ajuntament dedica un sentit record
a la memòria de totes les dones
assassinades per violència de gènere, i
expressa el seu rebuig a totes les
manifestacions
d'aquesta
violència,
manifesta el seu compromís amb les
víctimes i declara la tolerància zero amb els
maltractadors.
2. Aquest ajuntament dona suport a les
mobilitzacions convocades pel Moviment
Feminista amb motiu del 25N.
3. Aquest ajuntament declara la seua
voluntat de fer de la prevenció contra les
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Els Ajuntaments, en ser les Administracions
més pròximes a la ciutadania, són els
governs que poden donar una resposta més
ràpida i eficaç a aquest problema social.
En aquest sentit, el nostre Ajuntament vol
reafirmar el seu compromís amb la lluita
contra la violència masclista i les desigualtats
que la legitimen i perpetuen.
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necessitat de donar resposta a la societat
des d'una transformació profunda que
defenga, protegisca i garantisca fermament
l'exercici ple dels drets i la llibertat de les
dones, de la seua capacitat de decisió sobre
el propi cos, sexualitat i vida i que promoga i
valore unes relacions lliures, respectuoses,
consensuades i horitzontals entre les
persones, i que fomente i cultive l'empatia,
l’afecte, els bons tractes, el desig i el plaer.
Qüestió
aquesta, fonamental per a
l’erradicació de la violència de gènere i
masclista, des de la transversalitat des de la
qual es proposa.

ACTA PLE

necessitat de donar resposta a la societat
des d'una transformació profunda que
defenga, protegisca i garantisca fermament
l'exercici ple dels drets i la llibertat de les
dones, de la seua capacitat de decisió sobre
el propi cos, sexualitat i vida i que promoga i
valore unes relacions lliures, respectuoses,
consensuades i horitzontals entre les
persones, i que fomente i cultive l'empatia,
l’afecte, els bons tractes, el desig i el plaer.
Qüestió
aquesta,
fonamental per
a
l’erradicació de la violència de gènere i
masclista, des de la transversalitat des de la
qual es proposa.

4. És per això que, aquest Ajuntament es
compromet
a
dissenyar
estratègies
d’actuació i elaborar els pressupostos
municipals amb perspectiva de gènere i
feminista, i això pel que fa a la violència
contra les dones vol dir,
a. Conéixer la realitat local respecte dels
maltractaments, per a detectar on cal actuar i
on cal previndre.

4. És per això que aquest ajuntament es
compromet
a
dissenyar
estratègies
d’actuació i elaborar els pressupostos
municipals amb perspectiva de gènere i
feminista, i això pel que fa a la violència
contra les dones vol dir:
a. Conéixer la realitat local respecte dels
maltractaments, per a detectar on cal actuar i
on cal previndre.
b. Elaborar un pla de formació del
funcionariat, la totalitat de treballadors i
treballadores municipals per tal que siguen
sensibles i tinguen estratègies per treballar
les polítiques de gènere i contra la violència.

c. Introduir entre les prioritats municipals la
protecció i assistència a les dones que
pateixen violència de gènere.

c. Introduir entre les prioritats municipals la
protecció i assistència a les dones que
pateixen violència de gènere.

d. Desenvolupar estratègies de prevenció i
accions contra la violència de gènere des
dels àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral,
d’incentivació de l’associacionisme de les
dones, sanitari, d’assistència social, dins les
competències municipals i tenir-ho com a
criteri transversal en qualsevol activitat
municipal.

Desenvolupar estratègies de prevenció i
accions contra la violència de gènere des
dels àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral,
d’incentivació de l’associacionisme de les
dones, sanitari, d’assistència social, dins les
competències municipals i tenir-ho com a
criteri transversal en qualsevol activitat
municipal.

e. Dotar tot açò en les partides
corresponents
del
nostre
pressupost
municipal.

e. Dotar tot açò en les partides
corresponents
del
nostre
pressupost
municipal.

Així
mateix,
aquest
Ajuntament
es
compromet a facilitar, a través dels mitjans
públics dels quals disposa, tot tipus de
campanyes dirigides a la prevenció,
orientació i conscienciació de les desigualtats
entre dones i homes i de la violència
masclista.
6. En tant que entitat subvencionadora,
aquest Ajuntament es compromet a no
subvencionar actes en les quals l'entitat
organitzadora utilitze com a reclam publicitari
el cos de les dones de forma sexista.
7. Aquest Ajuntament es compromet a
dissenyar d’un pla d’acció específic per a la
prevenció i erradicació de la violència de
gènere en la adolescència, amb els valors
del feminisme, de la coeducació, la
cooperació i el respecte a la diversitat
afectivosexual, i que ha de constar

Així
mateix,
aquest
ajuntament
es
compromet a facilitar, a través dels mitjans
públics dels quals disposa, tot tipus de
campanyes dirigides a la prevenció,
orientació i conscienciació de les desigualtats
entre dones i homes i de la violència
masclista.
6. En tant que entitat subvencionadora,
aquest ajuntament es compromet a no
subvencionar actes en les quals l'entitat
organitzadora utilitze com a reclam publicitari
el cos de les dones de forma sexista.
7. Aquest ajuntament es compromet a
dissenyar d’un pla d’acció específic per a la
prevenció i erradicació de la violència de
gènere en la adolescència, amb els valors
del feminisme, de la coeducació, la
cooperació i el respecte a la diversitat
afectivosexual, i que ha de constar

ACTA PLE

b. Elaborar un pla de formació del
funcionariat, la totalitat de treballadors i
treballadores municipals per tal que siguen
sensibles i tinguen estratègies per treballar
les polítiques de gènere i contra la violència.
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violències masclistes i la desigualtat una
política prioritària i transversal, que impregne
totes les polítiques desenvolupades a través
de les seues regidories.
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violències masclistes i la desigualtat una
política prioritària i transversal, que impregne
totes les polítiques desenvolupades a través
de les seues regidories.

d’objectius, accions i calendari, amb la
voluntat d’involucrar i dinamitzar amplis
sectors socials i ha de ser convenientment
dotat als pressupostos municipals.

d’objectius, accions i calendari, amb la
voluntat d’involucrar i dinamitzar amplis
sectors socials i ha de ser convenientment
dotat als pressupostos municipals.

8. Demanar al govern de l’Estat:

8. Demanar al govern de l’Estat:

a. Que es desenvolupe i implemente
el Conveni d'Istanbul i el compliment de
les recomanacions de la CEDAW.

a. Que es desenvolupe i implemente el
Conveni d'Istanbul i el compliment de les
recomanacions de la CEDAW.

c. Que s’eliminen les traves a les dones
migrants en situació irregular per accedir a
les mesures d'atenció integral i protecció
efectiva contra la violència de gènere i que
es faça efectiva la possibilitat de rebre asil o
refugi polític per motius de persecució per
violència masclista i opció sexual.

d. Reivindicar les competències
municipals en matèria d’igualtat, prevenció i
ajuda contra la violència de gènere a
més d’exigir-ne el finançament necessari.

d. Reivindicar les competències municipals
en matèria d’igualtat, prevenció i ajuda contra
la violència de gènere a més d’exigir-ne el
finançament necessari.

Dña. Beatriz Sanchez Botello, concejala de
agricultura y medio ambiente, se ausenta de
la sesión plenaria por motivos de carácter
personal y no participa en la votación.

Pren la paraula Beatriz Sánchez Botello,
regidora d'Agricultura i Medi Ambient, i diu
que s'absenta de la sessió plenària per
motius de caràcter personal i no participa en
la votació.

Se estima la moción presentada con la
siguiente votación: 6 votos a favor del PSOE,
2 votos a favor de Compromís, 3 votos a
favor del Partido Popular y 1 voto a favor de
Ciudadanos.

S'estima la moció presentada amb la votació
següent: 6 vots a favor del PSOE, 2 vots a
favor de Compromís, 3 vots a favor del Partit
Popular i 1 vot a favor de Ciudadanos.

8. DESPACHO EXTRAORDINARIO.

8. DESPATX EXTRAORDINARI

No hay asuntos que tratar.

No hi ha cap assumpte a tractar.

9. EXPEDIENTE 642/2021. DACIÓN DE
CUENTAS
DEL
INFORME
DE
INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA
DEL GASTO Y LÍMITE DE LA DEUDA EN
LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
MUNICIPAL DE 2020 COMO INFORME
COMPLEMENTARIO A ÉSTA.

9. EXPEDIENT 642/2021. DACIÓ DE
COMPTES
DE
L'INFORME
D'INTERVENCIÓ
D'AVALUACIÓ
DEL
COMPLIMENT
DE
L'OBJECTIU
D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA,
REGLA DE LA DESPESA I LÍMIT DEL
DEUTE
EN
LA
LIQUIDACIÓ
DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2020 COM
A
INFORME
COMPLEMENTARI
A
AQUESTA

La Sra. alcaldesa presenta al Pleno el
informe de intervención de evaluación del
cumplimiento del objetivo de estabilidad

Pren la paraula alcaldessa que presenta, al
Ple, l'informe d'intervenció d'avaluació del
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c. Que s’eliminen les traves a les
dones migrants en situació irregular per
accedir a les mesures d'atenció
integral i protecció efectiva contra la violència
de gènere i que es faça efectiva la
possibilitat de rebre asil o refugi polític per
motius de persecució per violència
masclista i opció sexual.

Número: 2021-0018 Fecha: 02/02/2022

b. Que es reformen les lleis perquè estiguen
reflectides totes les formes de violència
contra les dones.

ACTA PLE

b. Que es reformen les lleis perquè
estiguen reflectides totes les formes de
violència contra les dones.

Vista aquesta intervenció, els regidors i
regidores es donen per assabentats i
assabentades.

10. EXPEDIENTE 1028/2021. DACIÓN DE
CUENTAS
DEL
INFORME
DE
INTERVENCIÓN CON VISTA A DAR
CUMPLIMIENTO DE LO QUE SE DISPONE
EN EL ARTÍCULO 218 DEL TRLRHL Y
OTRA NORMATIVA CONCORDANTE EN
EL EJERCICIO 2020.

10. EXPEDIENT 1028/2021. DACIÓ DE
COMPTES
DE
L'INFORME
D'INTERVENCIÓ
PER
DONAR
COMPLIMENT
DEL
QUE
DISPOSA
L'ARTICLE 218 DEL TRLRHL I UNA ALTRA
NORMATIVA
CONCORDANT
EN
L'EXERCICI 2020

La Sra. alcaldesa presenta al Pleno el
informe de intervención con vista a dar
cumplimiento de lo que se dispone en el
artículo 218 del TRLRHL y otra normativa
concordante en el ejercicio 2020.

Pren la paraulal’alcaldessa que presenta, al
Ple, l'informe d'intervenció per donar
compliment del que disposa l'article 218 del
TRLRHL i una altra normativa concordant en
l'exercici 2020.

Vista esta intervención, los concejales se dan
por enterados.

Vista aquesta intervenció, els regidors i
regidores es donen per assabentats i
assabentades.

11. EXPEDIENTE 1272/2021. DACIÓN DE
CUENTAS APROBACIÓN DE LAS LÍNEAS
FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO
DE 2022.

11. EXPEDIENT 1272/2021. DACIÓ DE
COMPTES APROVACIÓ DE LES LÍNIES
FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE
2022

La Sra. alcaldesa presenta al Pleno el
informe de intervención sobre la aprobación
de las líneas fundamentales del presupuesto
de 2022.

Pren la paraulal’alcaldessa que presenta, al
Ple, l'informe d'intervenció sobre l'aprovació
de les línies fonamentals del pressupost de
2022.

Vista esta intervención, los concejales se dan
por enterados.

Vista aquesta intervenció, els regidors i
regidores es donen per assabentats i
assabentades.

12. EXPEDIENTE 600/2021. DACIÓN DE
CUENTAS DATOS PERÍODO MEDIO DE
PAGO
Y
MOROSIDAD
SEGUNDO
TRIMESTRE 2021.

12. EXPEDIENT 600/2021. DACIÓ DE
COMPTES DADES DEL PERÍODE MITJÀ
DEL PAGAMENT I DE LA MOROSITAT DEL
SEGON TRIMESTRE 2021

La Sra. alcaldesa presenta al Pleno el
informe de intervención sobre la dación de
cuentas de los datos del periodo medio de
pago y morosidad segundo trimestre 2021.

Pren la paraulal’alcaldessa que presenta, al
Ple, l'informe d'intervenció sobre la dació de
comptes de les dades del període mitjà del
pagament i de la morositat del segon
trimestre 2021.

Vista esta intervención, los concejales se dan
por enterados.

Vista aquesta intervenció, els regidors i
regidores es donen per assabentats i
assabentades.
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Vista esta intervención, los concejales se dan
por enterados.
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compliment
de
l'objectiu
d'estabilitat
pressupostària, regla de la despesa i límit del
deute en la liquidació del pressupost
municipal de 2020 com a informe
complementari a aquesta.

ACTA PLE

presupuestaria, regla del gasto y límite de la
deuda en la liquidación del presupuesto
municipal
de
2020
como
informe
complementario a ésta.

També s'ha concedit al 90% el ENCUJU per
un import de 100.852,35€, per a la
contractació d'un tècnic d'esports, un de
medi ambient, un arquitecte tècnic i un tècnic
per a la biblioteca.

Felicita públicamente a:

Felicita públicament:

-

Adrián Celda Garcia, vecino de
Museros, que el pasado septiembre
fue premiado por la Federación
Valenciana de Pelota como mejor
entrenador “d’escala i corda 2021”.
Claudia Velázquez Sánchez y a
Maira Campos Vasques, vecinas de
Museros, y a sus padres, por obtener
el
Premio
extraordinario
al
rendimiento académico 2020/2021.
La empresa Healthymeat por el
Premio a la Transformación Digital
obtenido
en
la
“II
Trobada
d’associacions de comerç de l’Horta
Nord” celebrado el día 24 de octubre
de 2021.
La empresa Balaguer Assessors por
el
premio
en
la
categoría
Responsabilidad Social de la “II
Trobada d’associacions de comerç
de l’Horta Nord” celebrado el día 24
de octubre de 2021.

Adrián Celda García, veí de
Museros, que pel setembre passat va ser
premiat per la Federació Valenciana de
Pilota com a millor entrenador d’escala i
corda 2021.
Claudia Velázquez Sánchez i Maira
Campos Vasques, veïnes de Museros, i els
seus pares, per obtindre el premi
extraordinari
al
rendiment
acadèmic
2020/2021.
L'empresa Healthymeat pel premi a
la transformació digital obtingut en la II
Trobada d’Associacions de Comerç de
l'Horta Nord, portada a terme el 24 d'octubre
de 2021.
L'empresa Balaguer Assessors pel
premi en la categoria responsabilitat social
de la II Trobada d’Associacions de Comerç
de l'Horta Nord, del 24 d'octubre de 2021.

También comenta la subvención recibida del
Pacte de Estado contra la violencia de
género por importe de 1.288,46 €.

També comenta la subvenció rebuda del
Pacte d'Estat contra la violència de gènere
per un import de 1.288,46 €.

Toma la palabra D. Agustín Muedra, concejal
de educación y deportes, y felicita a la
L’Escola La Masia, por los galardones
recibidos en la 9a edición de la MICE, Mostra
Internacional de Cinema Educatiu, por su
cortometraje Noa, el robot llaurador,
realizado por los grupos de 5è i 6é del curso
2019-2020, han recibido los dos galardones
más importantes: el premio MICE estatal y el
premio MICE internacional”. Este proyecto
fue impulsado por el Ayuntamiento de
Museros, ha tenido una duración de más de
dos años, con la formación en robótica del
profesorado, el guión, la grabación de las
escenas hasta el montaje final con una
banda sonora original y que dio lugar al
cortometraje de carácter ecologista.

Pren la paraula Agustín Muedra, regidor
d'Educació i Esports, i felicita l’Escola La
Masia, pels guardons rebuts en la 9a edició
de la MICE, Mostra Internacional de Cinema
Educatiu, pel seu curtmetratge Noa, el robot
llaurador, realitzat pels grups de 5é i 6é del
curs 2019-2020, han rebut els dos guardons
més importants: el premi MICE estatal i el
premi MICE internacional. Aquest projecte va
ser impulsat per l'Ajuntament de Museros, ha
tingut una duració de més de dos anys, amb
la formació en robòtica del professorat, el
guió, l'enregistrament de les escenes fins al
muntatge final amb una banda sonora
original i que va donar lloc al curtmetratge de
caràcter ecologista.

También quiere informar de las actividades

També vol informar de les activitats que ja

-

-

-
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También se ha concedido al 90% el ENCUJU
por importe de 100.852,35€, para la
contratación de un técnico de deportes, uno
de medio ambiente, un arquitecto técnico y
un técnico para la biblioteca.
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Pren la paraula Cristina Civera Balaguer que
dona compte del que s'ha concedit a
l'Ajuntament de Museros en una subvenció
del’ECOVID, per un import al 100%, de
97.121,35 €, per a la contractació de 12
mesos a jornada completa de dos peons
d'obra i dues netejadores.

ACTA PLE

Dña. Cristina Civera Balaguer da cuenta que
se ha concedido al Ayuntamiento de
Museros una subvención del ECOVID, por
importe al 100%, de 97.121,35 €, para la
contratación de 12 meses a jornada
completa de dos peones de obra y dos
limpiadoras.

També informa que s'han començat les
activitats dels cursos ioga i pilates dels
cursos municipals, els quals enguany han
tingut un gran acolliment.

Los clubs deportivos locales también han
iniciado su actividad con los entrenamientos
y las competiciones. Se han hecho gestiones
con otros ayuntamientos para la cesión de
instalaciones
municipales
para
los
entrenamientos y competiciones de los
equipos del Museros C.F. debido a que están
en marcha obras en el polideportivo
municipal,
quiere
agradecer
la
predisposición, el trato recibido por parte de
los ayuntamiento de Vinalesa, Náquera y la
Pobla de Farnals, que han acogido a los más
de 200 deportistas de nuestro municipio para
que puedan continuar con su actividad
deportiva.

Els clubs esportius locals també han iniciat la
seua activitat amb els entrenaments i les
competicions. S'han fet gestions amb altres
ajuntaments per a la cessió d'instal·lacions
municipals
per
als
entrenaments
i
competicions dels equips del Museros CF pel
fet que estan en marxa obres en el
poliesportiu municipal,
vol agrair la
predisposició, el tracte rebut pels ajuntament
de Vinalesa, Nàquera i la Pobla de Farnals,
que han acollit més de 200 esportistes del
nostre municipi perquè continuen amb la
seua activitat esportiva.

También comenta que se ha iniciado la
actividad de pelota valenciana para los niños
y niñas del municipio organizada por el Club
de Pilota Museros, con la colaboración del
ayuntamiento, dando continuidad a la
actividad iniciada la temporada pasada.

També comenta que s'ha iniciat l'activitat de
pilota valenciana per als xiquets i per a les
xiquetes del municipi organitzada pel Club de
Pilota Museros, amb la col·laboració de
l'Ajuntament, per donar continuïtat a l'activitat
iniciada la temporada passada.

Por último, comenta que se ha iniciado la
actividad de senderismo municipal, que se
había suspendido por la pandemia, se
desarrollará desde octubre 2021 a junio
2022, cuenta con una programación de 10
rutas, 1 por mes, ya se ha hecho una con la
máxima participación prevista, 50 personas.

Finalment, comenta que s'ha iniciat l'activitat
de senderisme municipal, que s'havia suspés
per la pandèmia, es desenvoluparà d'octubre
2021 a juny 2022, amb una programació de
10 rutes, una per mes, ja s'ha fet una amb la
màxima participació prevista, 50 persones.
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También informa que se han comenzado las
actividades de yoga y pilates de los cursos
municipales, los cuales este año han tenido
una gran acogida.
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estan en marxa del programa municipal
Seguim amb tu, en aquesta segona edició,
quant a activitats esportives es troba el grup
de preesport amb un grup de 15 xiquets i
xiquetes del segon cicle d'infantil, amb dues
sessions setmanals, dimarts i dijous, per a
iniciar-se en les activitats esportives
mitjançant el joc i la diversió. Pel que fa a les
activitats educatives, s'han iniciat les classes
de reforç educatiu dirigides al tercer cicle de
primària i els 4 cursos de secundària,
distribuïts en dos àmbits, matemàtic i
sociolingüístic, el programa atén un total de
10 grups, amb dues sessions per setmana,
de moment hi ha inscrits un total de 60 joves
dels centres educatius de Museros, els
departaments d'orientació dels centres
juntament amb els tutors continuaran
proposant alumnes perquè s'incorporen a les
classes fins a arribar al nombre d'alumnat del
curs passat, en el qual es van tindre 85
alumnes.

ACTA PLE

que ya estan en marcha del programa
municipal Seguim amb tu, en esta segunda
edición, en cuanto a actividades deportivas
esta el grupo de Preesport con un grupo de
15 niños/as del segundo ciclo de infantil, con
dos sesiones semanales, martes y jueves,
para iniciarse en las actividades deportivas a
través del juego y la diversión. En relación
con las actividades educativas, se han
iniciado las clases de refuerzo educativo
dirigidas al tercer ciclo de primaria y los 4
cursos de secundaria, distribuidos en dos
ámbitos, matemático y sociolingüístico, el
programa atendiende a un total de 10
grupos, con dos sesiones por semana, de
momento hay inscritos un total de 60 jóvenes
de los centros educativos de Museros, los
departamentos de orientación de los centros
junto con los tutores seguirán proponiendo
alumnos para que se incorporen a las clases
hasta llegar al número de alumnos del curso
pasado, donde se tuvieron 85 alumnos.

13. DECRETOS DE ALCALDIA, DESDE EL
547 HASTA EL 664 DE 2021.

13. DECRETS DE ALCALDIA, DES DEL 547
FINS Al 664 DE 2021

Se da cuenta de la relación de decretos
desde el último Pleno ordinario del 16 de
septiembre de 2021, desde el número
547 hasta el 664 de 2021.

S'informa de la relació de decrets des de
l'última sessió plenària ordinària de 16 de
setembre de 2021, des del número 547 fins
al 664 de 2021.

El equipo de gobierno
enterados y conformes.

L'Equip de Govern es dona per assabentat i
conforme.

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

14. RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Sra. Alcaldesa abre el turno de ruegos y
preguntas:
-Toma la palabra D. Manuel Moreno,
portavoz del Partido Popular, y da las gracias
por una petición que hicieron y era la de
permitir la asistencia de público a las
sesiones del pleno, y solicita que se informe
de forma continua que los plenos ya son
públicos y puedan venir quien lo desee.

El grup Partit Popular
assabentat i no conforme.

es

dona

per

El grup Compromís, es dona per assabentat i
no conforme.
El grup Ciudadanos, es dona per assabentat
i no conforme.
14. PRECS I PREGUNTES
Pren la paraulal’alcaldessa que obri el torn
de precs i preguntes.
Pren la paraula Manuel Moreno, portaveu del
Partit Popular, i dona les gràcies per una
petició que van fer sobre permetre
l'assistència de públic a les sessions del ple,
i sol·licita que s'informe de manera contínua
que els plens ja són públics i hi vinga qui ho
desitge.

D. Cristina Civera responde que si la
situación sigue como hasta ahora, los plenos
serán abiertos al público.

Cristina Civera respon que si la situació
continua com fins ara, els plens seran oberts
al públic.

D. Manuel Moreno comenta que la dación ha
sido rápida y pensaba que se daría más
información. Pregunta si se sabe algo del
presupuesto, para cuando está previsto.

Manuel Moreno comenta que la dació ha
sigut ràpida i que pensava que es donaria
més informació. Pregunta si se sap alguna
cosa del pressupost, i per a quan està
previst.

Dña. Cristina Civera responde que ya están
muy avanzados, falta por perfilar algunos
capítulos importantes, como es el de
personal, y la voluntad política y así se ha
trasladado al interventor es que antes de que
finalice al año puedan estar aprobados.

Pren la paraula Cristina Civera que respon
que ja estan molt avançats, falta perfilar
alguns capítols importants, com és el de
personal, i la voluntat política i així s'ha
traslladat a l'interventor iper tal que abans
que finalitze l'any siguen aprovats.

D. Manuel Moreno pregunta si se sabe algo
del Plan General, si hay alguna novedad.

Manuel Moreno pregunta si se sap alguna
cosa del Pla general, si hi ha alguna novetat.

D. Vicente Pérez Costa responde que se
está redactando el borrador del expediente
de contratación de un equipo redactor, para
obtener la DATE.

Vicente Pérez Costa respon que s'està
redactant l'esborrany de l'expedient de
contractació d'un equip redactor, per a
obtindre la DATE.
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Vicente Pérez Costa respon que es tindrà
una reunió amb l'equip redactor del plec per
a reprendre aquest tema.

D. Manuel Moreno pregunta si se sabe algo
del pasaje del Parque de la Música.

Manuel Moreno pregunta si se sap alguna
cosa del passatge del parc de la Música.

D. Vicente Pérez Costa responde que no se
ha llegado a un acuerdo y se presentará un
contencioso.

Vicente Pérez Costa respon que no s'ha
arribat a un acord i es presentarà un
contenciós.

D. Manuel Moreno pregunta sobre la casa de
la C/ Nou.

Manuel Moreno pregunta sobre la casa del
carrer Nou.

D. Vicente Pérez Costa responde que se han
tenido dos reuniones con los hijos de una de
las hijas de los herederos pero no hay
voluntad por parte de los herederos de
recepcionar la herencia y eso es un
problema que nos imposibilita hacer el
trámite de abrir un escenario de negociación,
pagar una indemnización y lo que es la
titularidad del inmueble y por parte del
ayuntamiento no se quiere llegar a una
situación traumática y se confía qu en algún
momento se pueda llegar a un acuerdo.

Vicente Pérez Costa respon que s'han tingut
dues reunions amb els fillsd’una de les filles
dels hereus però no hi ha voluntat per part
dels hereus de recepcionar l'herència i que
això és un problema que ens impossibilita fer
el tràmit d'obrir un escenari de negociació,
pagar una indemnització i pel que fa a la
titularitat de l'immoble, i per part de
l'Ajuntament, no es vol arribar a una situació
traumàtica i es confia que en algun moment
s’arribe a un acord.

D. Manuel Moreno comenta que sobre el
desdoblamiento de la CV-32, solicitaron
varias cosas en un escrito y la cosa se ha
alargado bastante y les hubiera gustado que
hubiera sido más rápido a la hora de
informarles y si se puede decira algo sobre
ese tema.

Manuel Moreno comenta que sobre el
desdoblament de la CV-32, van sol·licitar
diverses coses en un escrit i la cosa s'ha
allargat bastant i que els haguera agradat
que haguera sigut més ràpid a l'hora
d'informar-los i si es pot dir alguna cosa
sobre aqueix tema.

D. Vicente Pérez Costa responde que el
entendió que lo que solicitaba el PP era una
comisión informativa y se entendió que eso
no era una competencia municipal, de hecho
el desdoblamiento de la CV-32 no es una
competencia municipal, sino que viene
impuesta por la Dirección General de
Carreteras y para realizar una reunión
informativa tienen que estar los técnicos y
por la disponibilidad del técnico no se pudo
hacer y se puede proponer otra fecha y ver si
se puede. La información al colectivo de las
personas que estan involucradas en la
expropiación, se les llama directamente por
los representantes de la Generalitat
informando del trámite y si la gente no está
de acuerdo con la propuesta, que presenten
un recurso. Con respecto a la postura del
ayutamiento, el ayuntamiento no tiene que
tener ninguna posición, hay un proyecto, se
tiene constancia de que hay un tráfico de
cerca de 35.000 vehículos diarios y se
colapsa. El ayuntamiento cuando conoció el
anteproyecto presentó tres alegaciones y las

Vicente Pérez Costa respon que ell va
entendre que el que sol·licitava el PP era una
comissió informativa i va entendre que això
no era una competència municipal, de fet el
desdoblament de la CV-32 no és una
competència municipal, sinó que ve
imposada per la Direcció General de
Carreteres i per a realitzar una reunió
informativa han d'estar els tècnics i per la
disponibilitat del tècnic no es va fer i es pot
proposar una altra data i veure si es pot. La
informació al col·lectiu de les persones que
estan involucrades en l'expropiació, són
cridats directament pels representants de la
Generalitat per informar-los del tràmit i si la
gent no està d'acord amb la proposta, que
presenten un recurs. Pel que fa a la postura
de l’Ajuntament, aquest no ha de tindre cap
posició, hi ha un projecte, es té constància
que hi ha un trànsit de 35.000 vehicles diaris,
aproximadament,
i
es
col·lapsa.
L'Ajuntament
quan
va
conéixer
l'avantprojecte va presentar tres al·legacions
i les van acceptar, una era això de les
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D. Vicente Pérez Costa responde que se va
a tener una reunión con el equipo redactor
del pliego para retomar ese tema.
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Manuel Moreno pregunta sobre la concessió
de l'aigua potable.

sobre
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la

D. Manuel Moreno pregunta
concesión del agua potable.

Manuel Moreno comenta que és clar que no
és competència municipal l'obra i la
tramitació, però el que ells demanaven era
que des de l'Ajuntament s'involucraren més
en el tema, perquè hi ha molts veïns de
Museros afectats, i posar llocs on es donara
informació i orientar als afectats.

D. Vicente Pérez Costa responde que todos
los afectados que han ido al departamento
de urbanismo a preguntar, los técnicos les
han facilitado toda la información.

Vicente Pérez Costa respon que tots els
afectats que han anat al Departament
d'Urbanisme a preguntar, els tècnics els han
facilitat tota la informació.

D. Manuel Moreno comenta que al igual que
la Asociación AVA ha hecho una reunión
para informar el ayuntamiento también
hubiera
podido
hacer
una
reunión
informativa, dentro de las competencias que
tenga para poder asesorar

Manuel Moreno comenta que igual que
l'Associació AVA ha fet una reunió per a
informar l'Ajuntament també haguera pogut
fer una reunió informativa, dins de les
competències que tinga per a assessorar

D. Manuel Moreno pide que cuando el
Partido Popular presente escritos, se
contesten lo antes posible, dentro de lo que
marque la ley, para evitar malentendidos,
porque sobre un escrito sobre las calderas
que presentaron, tuvo un incidente con una
persona de la entidad que lo organizaba que
se puso en contacto con él y le dio un
rapapolvo, es bastante desagradable,
cuando tu no tienes la información que has
solicitado y no era él merecedor de esas
palabras, tal vez se le tendría que haber
dicho a esa persona lo que decía ese escrito
y así él hubiera podido tener la oportunidad
de aclarar las cosas, dicho esto, puntualiza
que él no está aquí para pasar cuentas a
ninguna entidad del pueblo, él respeta a
todas las entidades del pueblo y quiere que
quede claro que cuando el Partido Popular
hace preguntas al gobierno, nunca van con
intención de pasar cuentas. Dicho todo esto,
pregunta el coste final de lo que ha asumido
el ayuntamiento en el coste de las calderas.

Manuel Moreno demana que quan el Partit
Popular presente escrits, es contesten al
més prompte possible, dins del que marca la
llei, per a evitar malentesos, perquè sobre un
escrit sobre les calderes que van presentar,
va tindre un incident amb una persona de
l'entitat que l'organitzava que es va posar en
contacte amb ell i li va fer un regany, i és
bastant desagradable, quan un no té la
informació que ha sol·licitat i no era ell el
mereixedor
d'aqueixes
paraules.
Possiblement se li hauria d'haver dit a
aqueixa persona el que deia aqueix escrit i
així ell haguera pogut tindre l'oportunitat
d'aclarir les coses, dit això, puntualitza que
ell no hi és per a passar comptes a cap
entitat del poble, ell respecta totes les
entitats del poble i vol que quede clar que
quan el Partit Popular fa preguntes al
Govern, mai no van amb intenció de passar
comptes. Dit tot això, pregunta el cost final
del que ha assumit l'Ajuntament en el cost de
les calderes.

Dña. Cristina Civera responde que quiere
dejar constancia que siempre se responde
con la mayor celeridad posible y por medios
disponibles, contestar a todos los grupos
posibles, siempre se han facilitado las cosas
y se ha querido que haya cordialidad.

Pren la paraula Cristina Civera que respon
que vol deixar constància que sempre es
respon amb la major celeritat possible i per
mitjans disponibles, contestar tots els grups
possibles, sempre s'han facilitat les coses i
s'ha volgut que hi haja cordialitat.

En las facturas presentadas a dia de hoy, el
gasto
del
pan,
unos
1.300
€

En les factures presentades a dia d’avui, la
despesa
del
pa,
uns
1.300
€
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D. Manuel Moreno comenta que está claro
que no es competencia municipal la obra y la
tramitación, pero lo que ellos pedían era que
desde el ayuntamiento se involucraran más
en el tema, porque hay muchos vecinos de
Museros afectados, y poner sitios donde se
diera información y orientar a los afectados.
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pantalles acústiques, la permeabilitat entre la
zona nord i la zona sud mitjançant una nova
rotonda que faran en la pineda i la tercera és
una connexió del Motor del Pistolero al punt
de lliurament de l'era, per davall faran un
carril de ciclovianants, per a eliminar el perill
del pas de vianants.

ACTA PLE

aceptaron, una era lo de las pantallas
acústicas, la permeabilidad entre la zona
norte y zona sur a través de la nueva rotonda
que harán en la pinada y la tercera es una
conexión del Motor del Pistolero al punto de
entrega de la era, por debajo harán un carril
ciclopeatonal, para eliminar el peligro del
paso de peatones.

Manuel Moreno pregunta sobre els cursos de
la Casa de Cultura, pregunta si tots els que
s'han oferit han eixit.

Dña. Sonia Garcia Ruiz responde que se han
ofertado yoga, pilates que han comenzado
sin problema y con mucha afluencia de
gente, y el resto de los que han ofertado han
salido todos excepto los infantiles de pintura,
de artesanía y teatro, los de adultos están
todos en marcha.

Pren la paraula Sonia García Ruiz i respon
que s'han oferit ioga, pilates que han
començat sense problema i amb molta
afluència de gent, i la resta dels que s’han
oferit han eixit tots excepte els infantils de
pintura, d'artesania i de teatre, els d'adults
estan tots en marxa.

D. Manuel Moreno pregunta si el curso de
tabal i dolçaina ha tenido un repunte de
alumnos.

Manuel Moreno pregunta si el curs de tabal i
dolçaina ha tingut un repunt d'alumnes.

Dña. Sonia Garcia Ruiz responde que no,
que los alumnos que hay son unos 10 o 12
alumnos.

Pren la paraula Sonia García Ruiz i respon
que no, que l’alumnat que hi ha són uns 10 o
12 alumnes.

D. Manuel Moreno comenta que una persona
vecina de Museros se puso en contacto con
la alcaldesa para preguntar porque no se
ofertaba el curso de valenciano y se le dijo
que porque no había maestra titular de
filología para poderlo impartir y esta persona
le dijo que por ejemplo el maestro de tabal i
dolçaina no es un maestro titulado y se
pregunta si para dar el curso de valenciano
no puede ser un diplomado en magisterio o
algo similar que lo pueda impartir.

Manuel Moreno comenta que una persona
veïna de Museros es va posar en contacte
amb l'alcaldessa per a preguntar perquè no
s'oferia el curs de valencià i se li va dir que
perquè no hi havia mestra titular de filologia
per a impartir-lo i aquesta persona li va dir
que per exemple el mestre de tabal i dolçaina
no és un mestre titulat i es pregunta si per a
donar el curs de valencià no pot ser un
diplomat en magisteri o una cosa semblant
que el puga impartir.

Dña. Cristina Civera
responde
que
efectivamente una vecina del pueblo le hizo
la propuesta y la trasladó a la concejala de
promoción lingüística, porque en parte tenia
razón, que una persona diplomada en
magisterio y con el superior de valenciano
podría impartir las clases, se trasladó a la
concejala para que lo comentara con la
técnica lingüística.

Pren la paraula Cristina Civera respon que
efectivament una veïna del poble li va fer la
proposta i la va traslladar a la regidora de
Promoció Lingüística, perquè en part tènia
raó, que una persona diplomada en magisteri
i amb el superior de valencià podria impartir
les classes, es va traslladar a la regidora
perquè ho comentara amb la tècnica
lingüística.

Dña. Sonia Garcia Ruiz, responde que el no
ofrecer los cursos en valenciano es porque
hasta ahora se habían ofrecido porque las
personas se querían presentar al mitjà, al
superior, que son cursos reglados y se
necesita una persona que sea lingüista, que

Pren la paraula Sonia García Ruiz, respon
que el fet de no oferir els cursos en valencià
és perquè fins ara s'havien oferit perquè les
persones es volien presentar al mitjà, al
superior, que són cursos reglats i es
necessari una persona que siga lingüista,
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D. Manuel Moreno pregunta sobre los cursos
de la Casa de Cultura, pregunta si todos los
que se han ofertado han salido.
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aproximadament, el subministrament de
productes carnis 8.400€, la cercavila de tabal
i dolçaina, 150 €, el concert de la banda
juvenil 1.000 € i el tribut al POP de després
uns 4.000 € i les pales d'acer inoxidable,
perquè la normativa ja no permet cuinar les
calderes amb pals de fusta i per això s'ha
hagut de comprar pales d'acer inoxidable
que han costat uns 40 €, falta que presenten
els tiquets de les calderes, que seran uns
150 €, pel que a tot el que hi ha presentat
fins ara el total és de 15.379,60 €.

ACTA PLE

aproximadamente,
el
suministro
de
productos cárnicos 8.400,€, el pasacalle de
tabal i dolçaina, 150 €, el concierto de la
banda juvenil 1.000 €, y el tributo al POP de
después unos 4.000 € y las palas de acero
inoxidable, porque la normativa ya no
permite cocinar las calderas con palos de
mader y por eso se ha tenido que comprar
palas de acero inoxidable que han costado
unos 40 € a falta de que presenten los tickets
de las calderas, que serán unos 150 €, en lo
que hay presentado hasta ahora el total es
de 15.379,60 €.

Manuel Moreno pregunta quin ha sigut el
motiu que la SUMM haja deixat els locals
públics de l'Ajuntament.

Dña. Sonia Garcia Ruiz responde que ha
sido decisión propia, porque han alquilado un
local privado y el presidente les comunicó la
decisión.

Pren la paraula Sonia García Ruiz i respon
que ha sigut decisió pròpia, perquè han llogat
un local privat i el president els va comunicar
la decisió.

D. Manuel Moreno pregunta que se hará con
esos locales que se quedan vacios.

Manuel Moreno pregunta que es farà amb
aqueixos locals que es queden buits.

Dña. Sonia Garcia Ruiz responde que la
Casa de Cultura va a seguir funcionando
igual, las salas que usaba la SUMM se
destinarán a otros usos o talleres que se
necesiten, respecto a los otros locales tanto
del Casino como el de la Casa del Metge, se
cerrarán y no se ha decidido que hacer.

Pren la paraula Sonia García Ruiz respon
que la Casa de Cultura continuarà funcionant
igual, les sales que usava la SUMM es
destinaran a altres usos o tallers que els
necessiten, quant als altres locals tant el del
Casino com el de la Casa del Metge, es
tancaran i no s'ha decidit que fer.

D. Manuel Moreno pide que se pongan
papeleras en la Avda. Aleixandre VI.

Manuel Moreno demana que es posen
papereres a l’avinguda d’Alexandre VI.

Dña. Cristina Civera responde que las
papeleras estan pedidas hace más de un
mes y todavía no las han suministrado, pero
ya se han marcado los puntos donde irán,
pero en breve se instalarán.

Pren la paraula Cristina Civera que respon
que les papereres estan demanades fa més
d'un mes i encara no les han subministrades,
ja s'han marcat els punts on aniran, però en
breu s'instal·laran.

D. Manuel Moreno pregunta si se hará
cabalgata de reyes y que formato será.

Manuel Moreno pregunta si es farà
cavalcada de reis i de quin format serà.

Dña. Cristina Civera responde que a ella si
que le gustaría que hubiera a la manera
tradicional, más o menos estamos dentro de
la normalidad, se guardarán todas las
medidas, y está a la espera de hacer un
Consell de Alcaldes y Alcaldesas para ver la
decisión mayoritaria y las normas sanitarias
en ese momento, se ha descartado la
tradicional balonà desde el balcón del
ayuntamiento, porque no se puedan guardar
las medidas de distancia de seguridad y la
gente se amontona, y se está valorando otro
formato para repartir los balones.

Pren la paraula Cristina Civera que respon
que a ella sí que li agradaria que hi haguera
a la manera tradicional, més o menys estem
dins de la normalitat, es guardaran totes les
mesures, i espera que es faça un consell
d'alcaldes i alcaldesses per a veure la
decisió majoritària i les normes sanitàries en
aqueix moment, s'ha descartat la tradicional
xutada de pilota des del balcó de
l’Ajuntament, perquè no es poden guardar
les mesures de distància de seguretat i la
gent s'amuntega, ivalora un altre format per a
repartir les pilotes.

D. Manuel Moreno comenta que como es el
último pleno ordinario del año, aunque falta
mes y medio quiere desear a todos los
vecinos de Museros que tengan unas
buenas fiestas de navidad, que las pasen en
familia, desearles lo mejor.

Manuel Moreno comenta que com és l'últim
ple ordinari de l'any, encara que falta mes i
mig vol desitjar a tots el veïnat de Museros
que tinguen unes bones festes de Nadal, que
les passen en família, desitjar-los el millor.
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D. Manuel Moreno pregunta cual ha sido el
motivo de que la SUMM haya dejado los
locales públicos del ayuntamiento.
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que tinga els coneixements per a preparar
els exàmens oficials i que ara es
valora,juntament amb la tècnica lingüista, les
opcions per al curs següent.

ACTA PLE

tenga los conocimientos para preparar los
exámenes oficiales y ahora se esta
valorando junto con la técnica lingüista las
opciones para el curso siguiente.

Vicente Pérez Costa respon que sí, que la
Cooperativa de Museros, els va convidar a
anar a Crevillent, que és un model de
comunitat energètica i és l'única en el territori
espanyol que funciona, hi van revisar les
instal·lacions i van veure com ho tenien
regulat, i el director general d'aqueixa
cooperativa, els ha passat tota la informació
de la fase de licitació per a la cessió del sòl
municipal perquè s'instal·len les plaques i
està pendent una reunió per a donar-li la
forma jurídica, el promotor sempre és la
Cooperativa, l'Ajuntament els ha passat una
superfície de 5.000 m, d’acord amb el
nombre d’habitants.

D. Victor Xercavins comenta que se ha
hecho público que el Constitucional ha
anulado el impuesto sobre el incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana
(plusvalía), y pregunta si se ha valorado que
impacto puede tener en la recaudación
municipal.

Víctor Xercavins comenta que s'ha fet públic
que el Constitucional ha anul·lat l'impost
sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (plusvàlua), i pregunta si
s'ha valorat quin impacte pot tindre en la
recaptació municipal.

Dña. Cristina Civera responde que se
recaudan unos 180.000 € pero en los
presupuestos en los que se esta trabajando
no está previsto eliminar de momento esa
partida.

Pren la paraula Cristina Civera que respon
que es recapten uns 180.000 € però en els
pressupostos amb els quals es treballa no
està previst eliminar de moment aqueixa
partida.

D. Victor Xercavins puntualiza que si se esta
a la espera que el gobierno haga una
propuesta para volver a ponerlo en marcha y
como la cantidad de 180.000 € es una
cantidad respetable y es un posible agujero
que se tendrá que tener en cuenta.

Víctor Xercavins puntualitza que si esperen
que el Govern faça una proposta per a tornar
a posar-lo en marxa i com que la quantitat de
180.000 € és una quantitat respectable i és
un possible forat que s'haurà de tindre en
compte.

D. Victor Xercavins comenta que en el pleno
de septiembre se aprobó la moción
presentada por Compromís sobre las nuevas
tarifas eléctricas y en el punto 13, se hablaba
de que el ayuntamiento de Museros
informará de las bonificaciones y pide que se
tenga en cuenta y se haga porque es muy
interesante para que la gente lo sepa y se
beneficien.

Víctor Xercavins comenta que en la sessió
plenària de setembre es va aprovar la moció
presentada per Compromís sobre les noves
tarifes elèctriques, i en el punt 13, es parlava
que l'Ajuntament de Museros informarà de
les bonificacions i, és per això, que demana
que es tinga en compte i es faça perquè és
molt interessant perquè la gent ho sàpia i es
beneficie.

D. Victor Xercavins comenta que sobre la
matriculación de los cursos de la Casa de
Cultura, ya se ha comentado cuales han
funcionado y cuales no, quiere hacer una
sugerencia y se replantee el tema de la
matriculación, hacer más fácil el proceso y si
en algún curso ya no hay plazas avisar por

Víctor Xercavins comenta que sobre la
matriculació dels cursos de la Casa de
Cultura, ja s'ha comentat quins han funcionat
i quins no, vol fer un suggeriment i que es
replantege el tema de la matriculació, fer
més fàcil el procés, i si en algun curs ja no hi
ha places, avisar per tots els mitjans
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D. Vicente Pérez Costa responde que si, que
la Cooperativa de Museros, les invitó a ir a
Crevillent, que es un modelo de comunidad
energética y es la única a nivel español que
está funcionando, allí revisaron las
instalaciones y vieron como lo tenían
regulado y el director general de esa
cooperativa, les ha pasado toda la
información de la fase de licitación para la
cesión del suelo municipal para que se
instalen las placas y está pendiente una
reunión para darle la forma jurídica, el
promotor siempre es la cooperativa, el
ayuntamiento les ha pasado una superficie
de 5.000 metros, todo en relación a los
habitantes.
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Pren la paraulaVíctor Xercavins i Garcia,
portaveu de Compromís per Museros, i
comentaque fa diversos plens es va dir que
es tenia pensat implantar una comunitat
energètica i pregunta si s'ha fet alguna gestió
nova sobre aquest tema.

ACTA PLE

-Toma la palabra D. Victor Xercavins i
Garcia, portavoz de Compromís per Museros
y comenta que hace varios plenos se
comentó que se tenia pensado implantar una
comunidad energética y pregunta si se ha
hecho alguna gestión nueva al respecto.

Pren la paraula Cristina Civera respon que
això és una mica complicat, perquè les
matriculacions es fan per diferents mitjans,
de manera presencial a la Casa de Cultura i
també de manera telemàtica.

D. Victor Xercavins insiste que se puede
hacer de otra forma, en el momento que el
curso este lleno comunicarlo vía Whatssapp.

Víctor Xercavins insisteix que es pot fer
d'una altra manera, en el moment que el curs
estiga ple comunicar-ho via Whatssapp.

Dña. Sonia Garcia Ruiz puntualiza que le
consta que la coordinadora de la Casa de
Cultura tenía una lista de espera y a los que
estaban en la lista les dijo que no ingresaran
nada hasta que tuvieran la plaza segura.

Pren la paraula Sonia García Ruiz
puntualitza que li consta que la coordinadora
de la Casa de Cultura tenia una llista
d'espera i als que estaven en la llista els va
dir que no ingressaren res fins que tingueren
la plaça segura.

D. Victor Xercavins comenta que ya se ha
dicho antes pero quiere incidir un poco más
en el contencioso de Jose Miguel Pérez
Abellan, se contestó a la pregunta de
Compromís en el anterior pleno que se
habían consignado 39.000 €, y que se
estaba a la espera de la sentencia, entiende
que la sentencia ya ha salido porque se está
negociando entre abogados.

Víctor Xercavins comenta que ja s'ha dit
abans però vol incidir un poc més en el
contenciós de José Miguel Pérez Abellán, es
va contestar a la pregunta de Compromís en
l'anterior ple que s'havien consignat 39.000
€, i que esperaven la sentència, entén que la
sentència ja ha eixit perquè s'està negociant
entre advocats.

D. Vicente Pérez Costa responde que la
sentencia declara el despido nulo, entonces
el ayuntamiento tiene que pagar unos
salarios de tramitació.

Vicente Pérez Costa respon que la sentència
declara
l'acomiadament
nul,
llavors
l'Ajuntament ha de pagar uns salaris de
tramitació.

D. Victor Xercavins comenta que quiere en la
medida de lo posible, cuando salga la
sentencia, pasarles una copia y también les
gustaría ya que en su momento se comentó
en sesión plenaria que no costaría dinero al
ayuntamiento, ya se estaba en juicio y se
pensaba que se tenia ganado, y así se dijo,
que se les pasara un informe con todos los
costes relacionados con el juicio y las
consecuencias de la sentencia, salarios de
tramitación, cuotas a la seguridad social
atrasadas,
indemnizaciones,
costas,
interesos, coste de la defensa jurídica.

Víctor Xercavins comenta que vol, en la
mesura que siga possible, que quan isca la
sentència, se’ls passe una còpia i també els
agradaria, ja que en el seu moment es va
comentar en sessió plenària, que no costaria
diners a l'Ajuntament, ja estava en judici i es
pensava que es tenia guanyat, i així es va
dir, que se'ls passara un informe amb tots els
costos relacionats amb el judici i les
conseqüències de la sentència, salaris de
tramitació, quotes a la seguretat social
endarrerides,
indemnitzacions,
costes,
interessos i cost de la defensa jurídica.

D. Victor Xercavins vuelve a insistir en que
en el anterior pleno se aprobó por
unanimidad una moción de la LUEV y el
reglamento para la promoción del uso del
valenciano en el Ayuntamiento de Museros,
pocos días después se estaba incumpliendo
el artículo 10.2, se agradece la iniciativa de
los radares para controlar la velocidad pero
son monolingües, parece que no saben
hablar valenciano, porque es sencillo y
posible que envíen mensajes en bilingüe,
como pasa con los mensajes de la autovía,

Víctor Xercavins torna a insistir que en
l'anterior ple es va aprovar, per unanimitat,
una moció de la LUEV i el reglament per a la
promoció de l'ús del valencià a l'Ajuntament
de Museros, pocs dies després s'incomplia
l'article 10.2, s'agraeix la iniciativa dels
radars per a controlar la velocitat però són
monolingües, sembla que no saben parlar
valencià, perquè és senzill i possible que
envien missatges en bilingüe, com passa
amb
els
missatges
de
l'autovia,
tecnològicament és possible però des de
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Dña. Cristina Civera responde que eso es un
poco complicado, porque las matriculaciones
se hacen por diferentes medios, de forma
presencial en la Casa de Cultura y también
de forma telemática.
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possibles per a evitar matriculacions i evitar
devolucions i, així, evitar molèsties a l'usuari,
i també a l'Ajuntament.

ACTA PLE

todos los medios posibles para evitar
matriculaciones y evitar devoluciones y así
evitar molestias al usuario, y también al
ayuntamiento.

Dña. Cristina Civera responde que eso no
viene programado por la empresa, la
empresa solo facilita el aparato, ha sido
programado de forma voluntaria por uno de
los funcionarios de la casa, se está mirando
para poder programarlo en valenciano
también.

Pren la paraula Cristina Civera respon que
això no ve programat per l'empresa,
l'empresa només facilita l'aparell, ha sigut
programat de manera voluntària per un dels
funcionaris de la casa, s'intenta de
programar-lo també en valencià.

D. Vicente Pérez Costa puntualiza que se
está trabajando para poder programarlo en
las dos lenguas, valenciano y castellano, y
da algunas incompatibilidades en cuanto a
algunos caracteres.

Vicente Pérez Costa puntualitza que es
treballa per programar-lo en les dues
llengües, valencià i castellà, i dona algunes
incompatibilitats quant a alguns caràcters.
Víctor Xercavins pregunta que quan va
vindre l'aparell, per defecte sol vènia en
castellà.

D. Vicente Pérez Costa responde que la
programación se hace aquí, tienen el
software y el valenciano no está en el listado
del software.

Vicente Pérez Costa respon que la
programació es fa ací, tenen el programari i
el valencià no està en el llistat del
programari.

D. Victor Xercavins comenta que si pone
GRACIES y no lleva acento porque no se
puede poner pues que se ponga así.

Víctor Xercavins comenta que si posa
gràcies i no porta accent perquè no es pot
posar doncs que es pose així.

D. Victor Xercavins pregunta para cuando la
migración definitiva de la web del
ayuntamiento, y avisa que cuando se pone
museros.org por defecto se abra en
valenciano porque él en su caso lo probó y
por defecto le salía en castellano, además
cuando se quiere ir a la OTAM desde la
versión en valenciano los desplegables son
en castellano, supone que todavía no estará
traducido.

Víctor Xercavins pregunta per a quan la
migració definitiva del web de l'Ajuntament, i
avisa que quan es posa museros.org per
defecte s'òbriga en valencià perquè ell en el
seu cas ho va provar i per defecte li eixia en
castellà; a més, quan es vol anar a la OTAM
des de la versió en valencià els desplegables
són en castellà, suposa que encara no estarà
traduït.

D. Vicente Pérez Costa responde que
cuando se pincha sobre OTAM y se abren
unas ventanas, ya no se está en la web
museros.org, sino que eso es de una
empresa que lleva todas las liquidaciones
municipales que se llama GTT, se contactará
con esta empresa para que lo revisen.

Vicente Pérez Costa respon que quan es
punxa sobre OTAM i s'obrin unes finestres,
ja no s'està en el web museros.org, sinó que
això és d'una empresa que porta totes les
liquidacions municipals que es diu GTT, es
contactarà amb aquesta empresa perquè ho
revisen.

D. Victor Xercavins también comenta que
hay una serie de errores en la traducción de
algunas palabras. También quiere sugerir
que la elección del idioma aparece sobre un
fondo naranja y pone vl para el valenciano y
cs para castellano, pero esas no son las
siglas correctas, se podía poner sin las
siglas, solo castellà i valencià.

Víctor Xercavins també comenta que hi ha
una sèrie d'errors en la traducció d'algunes
paraules. També vol suggerir que l'elecció de
l'idioma apareix sobre un fons taronja i posa
vl per al valencià i cs per a castellà, però
aqueixes no són les sigles correctes, es
podia posar sense les sigles, només castellà
i valencià.

D. Victor Xercavins pregunta sobre la
situación del Bar de los Jubilados, si se sabe
alguna cosa.

Víctor Xercavins pregunta sobre la situació
del bar dels Jubilats, si se sap alguna cosa.

ACTA PLE

D. Victor Xercavins pregunta que cuando
vino el aparato, por defecto solo venia en
castellano.
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l'Ajuntament se'ls ha de dir i que el
programen en les dues llengües.
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tecnológicamente es posible pero desde el
ayuntamiento se les tiene que decir y que lo
programen en las dos lenguas.

Víctor Xercavins comenta que en la nit de
Halloween, va ocórrer alguna cosa en la
discoteca Xandala i una mare afirma que no
van deixar entrar el seu fill per ser menor de
21 anys i aplicar el dret d'admissió, però la
mare té la convicció que es van quedar fora
perquè eren negres i altres joves que no
tènia 21 anys sí que van entrar, pregunta si
l'Ajuntament sap alguna cosa de la qüestió.

Dña. Cristina Civera responde que no se
tiene constancia.

Pren la paraula Cristina Civera respon que
no es té constància.

D. Vicente Pérez Costa comenta que ha visto
que en las redes sociales D. Victor Xercavins
ha puesto un enlace sobre el tema del
derecho de admisión.

Vicente Pérez Costa comenta que ha vist
que en les xarxes socialsVíctor Xercavins ha
posat un enllaç sobre el tema del dret
d'admissió.

D. Victor Xercavins hace hincapié en el tema,
comenta que como ayuntamiento no serán
conocedores pero a nivel particular si que
serán conocedores de la cuestión, porque
en la prensa sale que el incidente ha
ocurrido en una discoteca de Museros y se
asocia el tema del racismo con Museros, él
comenta que no sabe quien tiene la razón,
pero está saliendo en redes y en medios de
comunicación, en Apunt han hecho una
noticia
sobre
eso,
interesa
como
ayuntamiento porque el derecho de
admisión, está tramitado en el ayuntamiento,
se supone, que si es como dice la empresa,
en la puerta del lugar correspondiente, no
solo en esta discoteca sino en cualquiera
que tenga el derecho de admisión, no vale
tener un cuadro que diga reservado el
derecho de admisión, sino que además se
tiene que especificar los motivos por los
cuales tiene registrado en el ayuntamiento la
admisión,
evidentemente
que
sean
constitucionales, por ejemplo no se puede
decir el derecho de admisión a 21 años, no
es constitucional, no se puede negar el
derecho de entrar a un lugar por una
cuestión de edad, si eres mayor de edad, si
eres menor de 16 si, se puede decidir no
dejar entrar a menores de edad, entonces no
sabe si consta, pero debería de constar, si
realmente se ha solicitado un derecho de
admisión de ese local, en el ayuntamiento
debería de constar, porque es una
tramitación que se hace en el ayuntamiento y
que está reflejado realmente como motivos
de no admisión, en algunos pone por haber
más aforo del permitido, con signos de
drogadicción o alcohol, etc,hay algunos
puntos que evidentemente tienen el derecho
de admisión, pero hay otros como que eres

Víctor Xercavins posa èmfasi en el tema,
comenta que com a Ajuntament no seran
coneixedors però a nivell particular sí que
seran coneixedors de la qüestió, perquè en
la premsa ix que l'incident ha ocorregut en
una discoteca de Museros i s'associa el tema
del racisme amb Museros, ell comenta que
no sap qui té la raó, però ix en xarxes i en
mitjans de comunicació, en À Punt han emés
una notícia sobre això, interessa com a
ajuntament perquè el dret d'admissió, està
tramitat a l'Ajuntament, se suposa, que si és
com diu l'empresa, a la porta del lloc
corresponent, no sols en aquesta discoteca
sinó en qualsevol que tinga el dret
d'admissió, no val tindre un quadre que diga
reservat el dret d'admissió, sinó que a més
s'ha d'especificar els motius pels quals té
registrat
a
l'Ajuntament
l'admissió,
evidentment que siguen constitucionals, per
exemple no es pot dir el dret d'admissió a 21
anys.
No és constitucional, no es pot negar el dret
d'entrar a un lloc per una qüestió d'edat, si
eres major d'edat, si eres menor de 16 sí, es
pot decidir no deixar entrar menors d'edat,
per tant, no sap si consta, però hauria de
constar, si realment s'ha sol·licitat un dret
d'admissió d'aqueix local a l'Ajuntament
hauria de constar, perquè és una tramitació
que es fa a l'Ajuntament i que està reflectit
realment com a motius de no admissió, en
alguns posa per haver-hi més aforament del
permés, amb signes de drogoaddicció o
alcohol, etc. hi ha alguns punts que
evidentment tenen el dret d'admissió, però hi
ha uns altres com que eres negre o que vas
vestit d'una manera o d’una altra, quant a la
vestimenta hi ha debats.
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D. Victor Xercavins comenta que en la noche
de Halloween, ocurrió algo en la discoteca
Xandala y una madre afirma que no dejaron
entrar a su hijo por ser menor de 21 años y
aplicar el derecho de admisión, pero la
madre tiene la convicción de que se
quedaron fuera porque eran negros y otros
jóvenes que no tenia 21 años si que
entraron, pregunta si el ayuntamiento sabe
alguna cosa de la cuestión.
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Pren la paraula Cristina Civera respon que
de moment tenen contracte i continuen.

ACTA PLE

Dña. Cristina Civera responde que de
momento tienen contrato y continúan.

Además puntualiza que cualquier etiqueta en
las redes sociales a una entidad y si no se
tiene constancia pues no se tienen que hacer
eco, aunque se condene el tema y las
actitudes de odio.

A més, puntualitza que qualsevol etiqueta a
una entitat en les xarxes socials, si no es té
constància perquè no s'ha de fer ressò,
encara que es condemne el tema i les
actituds d'odi.

D. Victor Xercavins puntualiza que se tienen
que evitar suspicacias y si se va a alegar,
como se ha dado en las redes, por parte de
la empresa que no era por racismo sino por
21 años, la parte que toca como
ayuntamiento se tiene que comprobar si
realmente esta tramitado como se debe y ver
que puntos estan y que cuando se
compruebe se les haga llegar la información
a Compromís.

Víctor Xercavins puntualitza que s'han
d'evitar suspicàcies i si s'al·legara, com s'ha
donat en les xarxes, per l'empresa que no
era per racisme sinó per 21 anys, la part que
toca com a ajuntament s'ha de comprovar si
realment aquesta ha tramitat com toca i
veure quins punts estan i quan es comprove
se'ls faça arribar la informació a Compromís.

D. Vicente Pérez Costa responde que
cuando tenga la información se la hará
llegar.

Vicente Pérez Costa respon que quan tinga
la informació li la farà arribar.

D. Victor Xercavins comenta que ya se sabe
que el bar de la Casa de Cultura no estará,
pero pregunta si se ha pensado poner
máquinas expendedoras o alguna cosa que
pueda suplir el servicio de bar.

Víctor Xercavins comenta que ja se sap que
el bar de la Casa de Cultura no estarà, però
pregunta si s'ha pensat posar màquines
expenedores o alguna cosa que puga suplir
el servei de bar.

Dña. Sonia Garcia Ruiz responde que no,
que no se ha pensado poner nada, porque
de momento la normativa no permite comer
ni beber en el interior de las salas por el
tema del COVID-19, y en vistas al futuro, la
idea es que no, porque cuando vienen actos
diversos, tener el bar abierto es una
problemática porque dejan la Casa de
Cultura hecha un asco y es un edificio que
no es para ir a consumir, para eso están los
bares y la empresa del cine ya sabe que allí
no se puede consumir, excepto agua.

Pren la paraula Sonia García Ruiz respon
que no, que no s'ha pensat posar res, perquè
de moment la normativa no permet menjar ni
beure a l'interior de les sales pel tema dela
COVID-19, i en vistes al futur, la idea és que
no, perquè quan es fan actes diversos, tindre
el bar obert és una problemàtica perquè
deixen la Casa de Cultura feta un fàstic i és
un edifici que no és per a anar a consumir,
per a això estan els bars i l'empresa del
cinema ja sap que no s’hi pot consumir,
excepte aigua.

D. Victor Xercavins también se suma a las
felicitaciones de navidad, por si no hay otro
pleno, feliz navidad a todo el pueblo de
Museros.

Víctor Xercavins també se suma a les
felicitacions de Nadal, per si no hi ha un altre
ple, bon Nadal a tot el poble de Museros.

- Toma la palabra D. Francesc Alcaina
Costa, concejal de Compromís y pide que se
haga
una
campaña
de
campos
abandonados,
porque
causan
mucho
perjucio a los campos que tienen producción

Pren la paraula Francesc Alcaina Costa,
regidor de Compromís, i demana que es faça
una campanya de camps abandonats,
perquè causen molt de perjudici als camps
que tenen producció i estaria bé que
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Vicente Pérez Costa respon que ho mirarà
amb els tècnics, si aquesta empresa va
sol·licitar el dret d'admissió, i si està
sol·licitat, si que és un punt en una activitat i
si no està sol·licitat, evidentment el dret
d'admissió no és vàlid, i si està sol·licitat
l'informarà.
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D. Vicente Pérez Costa responde que lo
mirará con los técnicos, si esta empresa
solicitó el derecho de admisión y si está
solicitado si que es un punto en una
actividad
y
si
no
está
solicitado,
evidentemente el derecho de admisión no es
válido, y si está solicitado lo informará.

ACTA PLE

negro o que vas vestido de una manero u
otra, en cuanto a la vestimenta hay debates.

També pregunta com va el tema de l'ADN
dels gossos, de la proposta que es va fer, i
saber en quina situació està.

D. Vicente Pérez Costa responde que son
temas que tendría que contestar Dña. Beatriz
Sánchez que se ha ausentado del pleno pero
que en el presupuesto del año 2022 hay una
partida con una línea presupuestaria creada
para cuando ella desarrolle el proyecto
poderlo dotar.

Vicente Pérez Costa respon que són temes
que hauria de contestar Beatriz Sánchez,
que s'ha absentat en el ple però que en el
pressupost de l'any 2022 hi ha una partida
amb una línia pressupostària creada per a
quan ella desenvolupe el projecte poder-lo
dotar.

D. Francesc Alcaina comenta que en la C/
Alicante ha habido una poda severa de los
naranjos decorativos que hay allí, es una
poda que llama mucho la atención, es muy
agresiva y pregunta si hay algún motivo por
el que se ha hecho así.

Francesc Alcaina comenta que al carrer
d’Alacant hi ha hagut una poda severa dels
tarongers decoratius que hi ha, és una poda
que crida molt l'atenció, és molt agressiva i
pregunta si hi ha algun motiu pel qual s'ha fet
així.

Dña. Cristina Civera responde que es un
tema que debería contestar Dña. Beatriz
Sánchez pero que por lo que ella sabe, en
esa calle como en la C/ Sagunt, hacia 2 años
que no se hacia una poda exhaustiva y el
técnico así lo ha aconsejado, y por eso se ha
hecho así, de todas maneras se toma nota y
lo pasará a la concejal para que le responda.

Pren la paraula Cristina Civera que respon
que és un tema que hauria de contestar
Beatriz Sánchez però que pel que ella sap,
en aqueix carrer com al carrer de Sagunt,
fados anys que no es fa una poda exhaustiva
i el tècnic així ho ha aconsellat, i per això
s'ha fet així, de tota manera es pren nota i ho
passarà a la regidora perquè li responga.

También comenta que en el anterior pleno se
habló del proyecto de ampliación del bypass, y ya preguntó si se habían trasladado
las alegaciones o las propuestas que los
técnicos que han hecho al proyecto que
hacia tiempo que había llegado.

També comenta que en l'anterior ple es va
parlar del projecte d'ampliació del bypass, i ja
va preguntar si s'havien traslladat les
al·legacions o les propostes que dels tècnics
que han fet al projecte i que fa temps que
havia arribat.

D. Vicente Pérez Costa responde que no lo
ha mirado y no le ha enviado la información.

Vicente Pérez Costa respon que no ho ha
mirat i no li ha enviat la informació.

- Vuelve a tomar la palabra D. Victor
Xercavins y comenta que en relación con el
traslado de la SUMM, que se quedarán salas
libres pero también una serie de gastos
derivados que antes asumia el ayuntamiento
ahora ya no los asumirá, y como ahora se
está acabando de perfilar el presupuesto,
pide que en la medida de lo posible, y dada
la importancia que tiene la SUMM en el
entramado social del pueblo, si se podrían
aumentar las ayudas que tiene la SUMM en
la mediada que fuera posible.

Torna a prendre la paraula Víctor Xercavins i
comenta que pel que fa al trasllat de la
SUMM, que es quedaran sales lliures però
també una sèrie de despeses derivades que
abans assumia l'Ajuntament i que ara ja no
les assumirà, i com ara s’acabarà de perfilar
el pressupost, demana que en la mesura que
siga possible, i vista la importància que té la
SUMM en l'entramat social del poble, si es
podrien augmentar les ajudes que té la
SUMM en la mesura del que fora possible.

-Toma la palabra D. Tomás Piqueras
Giménez, portavoz de Ciudadanos y
comenta que también tiena preguntas para
Dña. Beatriz Sánchez, las expone y luego
ella que cuando pueda que le conteste por
escrito o si hay alguien que le pueda

Pren la paraulaTomás Piqueras Giménez,
portaveu de Ciudadanos, i comenta que
també té preguntes per a Beatriz Sánchez,
les exposa i després ella quan puga que li
conteste per escrit o si hi ha algú que li puga
contestar doncs millor.
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También pregunta como va el tema del ADN
de los perros, de la propuesta que se hizo, y
saber en que situación está.
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periòdicament hi haguera una campanya de
neteja de camps.

ACTA PLE

y estaría bien que periodicamentes hubiera
una campaña de limpieza de campos.

El segundo tema es que se han rebajado
unas aceras, unos pasos de peatones, que
es justamente a la salida del parking del
Family, se ha rebajado la acera y el paso de
peatones apenas se ve, pero lo peor es que
la distancia de la salida y entrada porque es
de doble dirección, no está señalizado en
ningún lugar que hay un paso de peatones,
pide que se mire.

El segon tema és que s'han rebaixat unes
voreres, uns passos de vianants, que són
justament a l'eixida del pàrquing de Family,
s'ha rebaixat la vorera i el pas de vianants
que quasi no es veu, però el pitjor és que la
distància de l'eixida i de l’entrada perquè és
de doble direcció, i que en cap lloc està
senyalitzat que hi ha un pas de vianants, i
demana que es revise.

Otra pregunta para Dña. Beatriz Sánchez es
la que en el pleno del dia 16 en el tema de
los repelentes contra jabalíes, él preguntó
que productos se estaban utilizando, el día
20 tuvo contestación de Dña. Beatriz con el
producto que se estaba utilizando pero en
acta consta y lee textualmente: Dña. Beatriz
Sánchez Botello responde que hablará con
el técnico de la empresa Anticimex y se lo
dirá, porque es un producto que solamente lo
pueden usar ellos,
porque muchos
agricultores le han pedido el producto para
ponerlo ellos en sus campos pero no puede
ser, tiene que ser una persona certificada de
ahí que se recurra a una empresa, el
producto que ella le manda se vende incluso
en Amazon, una empresa de sanidad
ambiental dice que este producto no es está
sujeto a prescripciones tóxicas, otro dice lo
mismo, otra dice que no es venenoso ni
tóxico, no afecta ni a zorros ni mascotas en
el caso de que lo injirieran, es un producto
que se pueda comprar en cualquier tienda
especializada, entonces quiere saber el
coste de lo que está cobrando esta empresa
por utilizar un producto que cualquier
agricultor puede comprar, de hecho el bote
es de 2 kilos y vale 40 € y en Amazon 10
kilos vale 116 €, sale a 11 € el kilo. Su
composición es simplemente harina, aceite
de pescado y de productos amalgantes, no
hay ningún tipo de peligro que cualquier
persona lo utilice, si el ayuntamiento quiere
ayudar a los agricultores vale la pena que
compren un saco y entregarlo y que cada
uno se lo distribuyan ellos mismos.

Una altra pregunta per Beatriz Sánchez és la
que en el ple del dia 16, en el tema dels
repel·lents contra senglars, ell va preguntar
quins productes s'utilitzaven, i el dia 20, va
tindre contestació de Beatriz amb el producte
que utilitzava però en acta consta i llig
textualment: Beatriz Sánchez Botello respon
que parlarà amb el tècnic de l'empresa
Anticimex i li ho dirà, perquè és un producte
que solament el poden usar ells, perquè
molts agricultors li han demanat el producte
per a posar-lo ells en els seus camps però no
pot ser, ha de ser una persona certificada
d'allí o que es recórrega a una empresa.

Dña. Cristina Civera responde que no sabe
hasta que punto es efectivo, porque no lo
está siendo, porque el producto lo que hace

Pren la paraula Cristina Civera i respon que
no sap fins quin punt és efectiu, perquè no
ho està sent, perquè el producte el que fa és

El producte que ella li envia es ven fins i tot
en Amazon, una empresa de sanitat
ambiental diu que aquest producte no és
està subjecte a prescripcions tòxiques, un
altre diu el mateix, una altra diu que no és
verinós ni tòxic, no afecta ni a raboses ni
mascotes atés que el puguen ingerir. És un
producte que es pot comprar en qualsevol
botiga especialitzada, i per tant, vol saber el
cost del que cobra aquesta empresa per
utilitzar un producte que qualsevol agricultor
pot comprar, de fet el pot és de 2 kg i val 40
€ i en Amazon 10 quilos val 116 €, ix a 11 €
el quilo.
La seua composició és simplement farina, oli
de peix i de productes amalgamants, no hi ha
cap mena de perill que qualsevol persona
l'utilitze, si l'Ajuntament vol ajudar els
agricultors val la pena que compren un sac i
l’entreguen i que cadascun el destribuïsca
per ells mateixos.

Número: 2021-0018 Fecha: 02/02/2022

La primera és que tenim campanyes d'ocells
invasors, de cotorres, etc. i comenta que
l'altre dia mirant un arbre, al carrer de
Montcada, el qual és molt bonic, però ha
sabut per una comentari d'una veïna en les
xarxes socials que és una varietat cubana,
pregunta si no hi ha ametlers, oliveres,
tarongers, ni llimeres per a sembrar, que
hem de sembrar arbres de fora.
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La primera es que estamos teniendo
campañas de aves invasoras, de cotorras,
etc. y comenta que el otro dia mirando un
árbol, en la C/ Moncada, es muy bonito, pero
ha sabido por una comentario de una vecina
en las redes sociales que es una variedad
cubana, pregunta si no hay almendros,
olivos, naranjos, ni limoneros para sembrar,
tenemos que sembrar árboles de fuera.

ACTA PLE

contestar pues mejor.

D. Tomás Piqueras insiste en que este
producto los mueve porque se echa a la
entrada del campo, comen el producto y se
van. En cuanto al tema de la caza, todos
sabemos como está el tema animalista, y lo
único que se puede hacer, que se está
haciendo
en
algunos
puntos
es
profesionales, no cazarlos sino dormirlos y
llevarlos a una reserva.

Tomás Piqueras insisteix que aquest
producte els mou perquè es tira a l'entrada
del camp, mengen el producte i se’n van.
Quant al tema de la caça, tots sabem com
està el tema animalista, i l'única cosa que es
pot fer, que es fa en alguns punts sónels
professionals, no caçar-los sinó dormir-los i
portar-los a una reserva.

Dña. Cristina Civera responde que no se
hará ninguna iniciativa sino está autorizada
por la conselleria.

Pren la paraula Cristina Civera que respon
que no es farà cap iniciativa sinó està
autoritzada per la Conselleria.

D. Tomás Piqueras comenta que en la C/
Proyecto hay una señal que está clavada a
una farola con dos tornillos, a parte está en
la parte izquierda según la marcha, está en
la C/ Proyecto, donde indica la Avgda. Les
Palmeres, si tu circulas por la izquierda y la
placa está a mano derecha, tendría que estar
señalizado a la izquierda para el desvío y en
sentido contrario, no hay ni placas que
indiquen que ahí está el Paseo de las
Palmeras.

Tomás Piqueras comenta que al carrer del
Projecte hi ha un senyal que està clavada a
un fanal amb dos caragols, a més està a la
part esquerra segons la marxa, està al carrer
del Projecte, on indica l’avinguda de les
Palmeres, si un circula per l'esquerra i la
placa està a mà dreta, hauria d'estar
senyalitzat a l'esquerra per al desviament i
en sentit contrari, no hi ha ni plaques que
indiquen que hi és el passeig de les
Palmeres.

D. Tomás Piqueras comenta que no había
visto nunca en Museros convertir una calle
en un callejón sin salida y encima sin
señalizarlo, la C/ Pintor Sorolla, cuando se
entra a la puerta de Tusa, hay una señal de
prohibido girar a la C/ Emperador, que ha
estado toda la vida, pero desde hace un
tiempo nos encontramos con una placa de
prohibido entrar al parking, no se puede

Tomás Piqueras comenta que no havia vist
mai Museros convertir un carrer en un
atzucac i, encara menys, sense senyalitzarlo, el carrer del Pintor Sorolla, en la porta
d’entrada de Tusa, hi ha un senyal de
prohibit girar al carrer d’Emperador, que ha
estat tota la vida, però des de fa un temps
ens trobem amb una placa de prohibit entrar
al pàrquing, no es pot entrar a la Tusa, no

ACTA PLE

En l'última sessió de junta de govern local,
s'ha enviat un escrit a la Conselleria per a
veure quin tipus d'ajuda ens poden prestar,
s'ha parlat amb el director general
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per veure si
seria possible que ens donaren permís
perquè el club de caçadors de Museros
actuen en contra dels ocells invasors, si seria
possible actuar contra aquesta plaga de
senglars, perquè és veritat que molts
agricultors telefonen diàriament perquè no
s'atreveixen a anar al camp fins que no s'ha
fet de dia, perquè saben on estan situats i, a
més, de les molèsties que generen, tenen un
poc de por per la seua integritat física, i
esperem que ens contesten l'escrit on
s'explicava la problemàtica i veure quin tipus
de solució ens poden donar o que ens
autoritzen per a fer una batuda i que se
solucione el problema.
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moure'ls, hi ha tres conclaus de senglars
amb un recompte de més o menys 25, se
sap on estan situats i sembla ser que amb
aquest repel·lent es mouen però la finalitat
que se’n vagen no és.
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es moverlos, hay tres conclaves de jabalíes
con un recuento de más o menos 25, se
sabe donde estan ubicados y parece ser que
con este repelente se van moviendo pero la
finalidad de que se marchen no es, en la
última junta de gobierno local, se ha enviado
un escrito a la conselleria para ver que tipo
de ayuda nos pueden prestar, se ha hablado
con el director general de agricultura,
ganadería y pesca a ver si seria posible igual
que nos dan permiso para que el club de
cazadores de Museros actúen en contra de
las aves invasoras si seria posible poder
actuar contra esta plaga de jabalíes, porque
es verdad que muchos agricultores llaman a
diario porque no se atreven a ir al campo
hasta que no se ha hecho de día, porque
saben donde estan ubicados y a parte de las
molestias que generan, tienen un poco de
miedo por su integridad física, y se está a la
espera de que nos contesten el escrito
donde se explicaba la problemática y ver que
tipo de solución nos pueden dar o que nos
autoricen para hacer una batida y que se
pueda solucionar el problema.

Pren la paraula Cristina Civera i respon que
aqueixa entrada al carrer del Pintor Sorolla
és només per a l'accés dels camions dins de
l'empresa, teòricament els vehicles per ací
no tenen cap accés, s'ha d'entrar pel carrer U
de Maig al carrer d’Emperador.

D. Tomás Piqueras comenta que hace unos
meses, la gente entraba al parking, aparcaba
y si no había parking, se salía por la C/
Emperador y se volvia a salir, no se tenia
que dar la vuelta en medio de la calle.

Tomás Piqueras comenta que fa uns mesos,
la gent entrava al pàrquing, aparcava i ,si no
hi havia pàrquing, se n’eixia pel carrer
d’Emperador i se’ntornava a eixir, no s’havia
de donar la volta enmig del carrer.

Dña. Cristina Civera responde que cuando
se hizo la nueva señalización, la entrada por
la C/ Pintor Sorolla al parking ya no está
permitida, se tiene que entrar por la C/
Emperador.

Pren la paraula Cristina Civera i respon que
quan s’ha fet la nova senyalització, l'entrada
pel carrer del Pintor Sorolla al pàrquing ja no
està permesa, s'ha d'entrar pel carrer
d’Emperador.

D. Tomás Piqueras insiste que el que va
desde la Avda. de la Cruz, y sepa que hay un
parking, gire y de repente se encuentre con
que no haya parking porque está prohibido.
Dña. Cristina Civera responde que ahí
faltaría una señal que el acceso a vehículos
que no tienen salida y tienen que dar la
vuelta en medio de la calle.

Tomás Piqueras insisteix que el que va des
de l'avinguda de la Creu, i sap que hi ha un
pàrquing, gira i, de sobte, es troba que no hi
ha pàrquing perquè està prohibit.

D. Tomás Piqueras comenta que lo más
sencillo seria en la entrada de la C/ Pintor
Sorolla, Avda. de la Cruz se ponga un cartel
solo a Tusa solo vecinos, porque cualquiera
que entre ahí tiene que dar la vuelta en
medio de la calle, piensa que antes estaba
mejor.

Tomás Piqueras comenta que el més senzill
seriaque a l'entrada del carrer del Pintor
Sorolla, avinguda de la Creu, es pose un
cartell sols a Tusa, sols veïns, perquè
qualsevol que hi entre ha de donar la volta
enmig del carrer, pensa que abans estava
millor.

Dña. Cristina Civera responde que eso está
hecho en base a los informes de los
técnicos.

Pren la paraula Cristina Civera i respon que
això està fet sobre la base dels informes dels
tècnics.

D. Tomás Piqueras comenta que en el último
pleno preguntó a D. Vicente Pérez Costa que
pasaba con la placa que se había caído de
dirección obligatoria en el acceso a la
rotonda de Viveros La Marta.

Tomás Piqueras comenta que en l'últim ple
va preguntar, aVicente Pérez Costa, que què
passava amb la placa que havia caigut de
direcció obligatòria en l'accés a la rotonda de
Vivers La Marta.

Dña. Cristina Civera responde que no han
traido todavía la señalitica solicitada.

Pren la paraula Cristina Civera i respon que
no han portat encara el senyal sol·licitat.

D. Tomás Piqueras comenta que tiene una
pregunta para Dña. Beatriz Sánchez, y era si
se sabía algo del punto limpio.

Tomás Piqueras comenta que té una
pregunta per a Beatriz Sánchez, i era si se
sabia alguna cosa del punt net.

Dña. Cristina Civera responde que la
semana pasada en el chaflán del metro, se
instaló un minipunto en el que se pueden
depositar cartuchos de impresoras, cápsulas

Pren la paraula Cristina Civera i respon que
la setmana passada, al xamfrà del metro, es
va instal·lar un minipunt en el qual es poden
depositar cartutxos d'impressores, càpsules

Pren la paraula Cristina Civera i respon que
hi faltaria un senyal que indicarà als vehicles
que accedisquen que no hi ha eixida i que
han de donar la volta enmig del carrer.

Número: 2021-0018 Fecha: 02/02/2022

Dña. Cristina Civera responde que esa
entrada a la C/ Pintor Sorolla es solo para el
acceso de los camiones dentro de la
empresa, teóricamente los vehículos por ahí
no tienen ningún acceso, se tiene que entrar
por la C/ Uno de Mayo a la C/ Emperador.
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pots girar cap al carrer d’Emperador i no pots
entrar al pàrquing, pots donar la volta enmig
del carrer.

ACTA PLE

entrar a la Tusa, no puedes girar a la C/
Emperador y no puedes entrar al parking,
puedes dar la vuelta en medio de la calle.

Dña. Cristina Civera responde que a nivel de
ayuntamiento evidentemente cuando se lleva
a cabo alguna acción, no se pone que ha
sido a propuesta de ningún concejal.

Pren la paraula Cristina Civera que respon
que pel que a l’Ajuntament evidentment quan
es porta a terme alguna acció, no es posa
que ha sigut a proposta de cap regidor.

D. Tomás Piqueras puntualiza que él no ha
dicho eso.

Tomás Piqueras puntualitza que ell no ha dit
això.

Dña. Cristina Civera responde que en las
redes sociales ella si que ha visto que
agradece la moción de Ciudadanos, la
concejal cuando lo ha compartido si que lo
ha puesto.

Pren la paraula Cristina Civera respon que
en les xarxes socials ella si que ha vist que
agraeix la moció de Ciudadanos, el regidor
quan ho ha compartit si que ho ha posat.

D. Tomás Piqueras pregunta como está el
tema de la acequia del Roll d’Albuixech la
que está paralela a la C/ Juan de Ribera, se
sabe algo de la RAM.

Tomás Piqueras pregunta com el tema de la
sèquia del Roll d’Albuixec, la que està
paral·lela al carrer de Joan de Ribera, se sap
alguna cosa de la RAM.

Dña. Cristina Civera responde que no, se les
envió el informe y se está a la espera de una
contestación.

Pren la paraula Cristina Civera i respon que
no, se'ls va enviar l'informe i espera una
contestació.

D. Tomás Piqueras pregunta si todavía no
tienen respuesta.

Tomás Piqueras pregunta si encara no tenen
resposta.

Dña. Cristina Civera responde que no le
consta.

Pren la paraula Cristina Civera i respon que
no li consta.

D. Tomás Piqueras comenta que él tiene un
escrito del 5 de octubre en el que dice que
por acuerdo de junta de gobierno se
colaborará con el ayuntamiento de Museros
para cubrir el tramo de acequia que se ha
comentado en algunas ocasiones.

Tomás Piqueras comenta que ell té un escrit
del 5 d'octubre en el qual es diu que per
acord de la Junta de Govern es col·laborarà
amb l'Ajuntament de Museros per a cobrir el
tram de sèquia que s'ha comentat en
algunes ocasions.

Dña. Cristina Civera responde que lo
revisará por si se le ha pasado y si ha
llegado se lo enviará por correo electrónico
para que tenga constancia.

Pren la paraula Cristina Civera que respon
que ho revisarà per si se li ha passat i si ha
arribat li ho enviarà per correu electrònic
perquè tinga constància.

D. Tomás Piqueras comenta que en el
pasado pleno hizo una pregunta y solicitó un

Tomás Piqueras comenta que, en el passat
ple, va fer una pregunta i va sol·licitar un
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Tomás Piqueras comenta que la regidora ja li
contestarà per escrit, ell sap on s'ha instal·lat
perquè ho ha vist publicat en xarxes socials,
aquest és regidor va ser el que va presentar
la moció sobre la petició d'aqueix punt net, a
la qual es van adherir tots els partits i com a
mínim se li podria haver dit que està posat,
només això, res més, no pujar una foto a
internet i dir com de meravellós que és el
punt.
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D. Tomás Piqueras comenta que la concejala
ya le contestará ella por escrito, él sabe
donde se ha instalado porque lo ha visto
publicado en redes sociales, este concejal
fue el que presentó la moción sobre la
petición de ese punto limpio, a la que se
adhirieron todos los partidos y como mínimo
se le podría haber dicho que está puesto,
solo eso, nada más, no subir una foto a
internet y decir lo maravilloso que es el
punto.

de café, CD... i de moment s'ha deixat ací
provisional, a pesar que això no és via
pública i no és competència de l'Ajuntament,
però és un lloc de molt de pas i no sap dir-li
si hi ha intenció d'instal·lar-ne més.

ACTA PLE

de café, cds, de momento se ha dejado ahí
provisional, a pesar de que eso no es vía
pública y no es competencia del
ayuntamiento, pero es un sitio de mucho
paso y no sabe decirle si hay intención de
instalar más.

Pren la paraula Cristina Civera i respon que
l'aparellador municipal sempre té a bé fer-los
en valencià, si té algun inconvenient se li
poden demanar en castellà, no hi ha
problema.

D. Tomás Piqueras comenta que si los
escritos se hacen en valenciano se contesten
en valenciano pero si se hacen en castellano
se contesten en castellano.

Tomás Piqueras comenta que si els escrits
es fan en valencià es contesten en valencià
però si es fan en castellà es contesten en
castellà.

En relación a los informes anteriores, en el
primero se le da la razón cuando dice que
había unos agujeros en el muro y el muro se
ha arreglado completamente en menos de 15
dias.
Comenta que pidió uno solo de la C/ Enric
Valor y le mandaron cinco.
Dña. Cristina Civera responde que todas las
preguntas que hizo al respecto que tenían
que ver con seguridad vial o ciudadana, se
solicitó
informe
técnico,
porque
la
contestación era en base a ellos y se le envió
para que lo tuviera todo.

Pel que fa als informes anteriors, en el primer
se li dona la raó quan diu que hi havia uns
forats al mur i que el mur s'ha reparat
completament en menys de 15 dies.
Comenta que en va demanar un només del
carrer d’Enric Valor i li van enviar cinc.

D. Tomás Piqueras comenta que se ha
quitado la pletina y el suelo ha quedado
bastante mal, supone que se está a la
espera de poder empezar las obras del
parque, que no sabe para cuando será.

Pren la paraula Cristina Civera i respon que
totes les preguntes que va fer sobre aquest
tema que tenien a veure amb seguretat viària
o ciutadana, es va sol·licitar un informe
tècnic perquè la contestació era sobre la
base d'aquests i se li va enviar perquè ho
tingueres tot.
Tomás Piqueras comenta que s'ha llevat la
platina i el sòl ha quedat bastant malament,
suposa que esperen poder començar les
obres del parc, que no sap per a quan serà.

Dña. Cristina Civera responde que si no pasa
nada mañana se adjudicará la redacción,
dirección de proyecto y la coordinación de
seguridad y salud y en breve se sacará la
licitación.

Pren la paraula Cristina Civera i respon que
si no passa res demà s'adjudicarà la
redacció i direcció de projecte i la coordinació
de seguretat i salut i en breu es traurà la
licitació.

D. Tomás Piqueras comenta que mandó al
grupo de concejales la foto de un bichito que
iba andando por el parque y no se le
contestó nada. Los vecinos le han dicho que
el bicho todavía sigue por allí, se trata de una
serpiente pequeña, y pregunta si se ha
avisado al SEPRONA o algún especialista de
bichos.

Tomás Piqueras comenta que va enviar, al
grup de regidors, la foto d'una cuca que
anava caminant pel parc i no se li va
contestar res. Els veïns li han dit que la
bestiola encara hi continua, es tracta d'una
serp xicoteta, i pregunta si s'ha avisat a
Seprona o algun especialista de bestioles.

Dña. Cristina Civera responde que si Dña.
Beatriz Sánchez desde su concejalia no ha
hecho alguna gestión, ella no tiene
constancia.

Pren la paraula Cristina Civera i respon que
Beatriz Sánchez des de la seua regidoria no
ha fet cap gestió i ella no té constància.

En otro de los informes que se le han
enviado, ha sido cuando solicitó la

Un altre dels informes que li han enviat, ha
sigut el que fa referència a quan va sol·licitar
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Dña. Cristina Civera responde que el
aparejador municipal siempre tiene a bien
hacerlos en valenciano, si tiene algún
inconveniente se le pueden pedir en
castellano, no hay problema.

Cód. Validación: 75WA6F59MAWL3PQ2Y5R2Z73E6 | Verificación: https://museros.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 37 de 39

informe tècnic sobre un cas i li han arribat
cinc informes tècnics que contesten cinc
preguntes, li sembla molt bé, però li ha
causat algunes preguntes.
Sobre el tema que ha comentatVíctor
Xercavins sobre la moció del llenguatge, diu
que a ell li arriben tots els informes en
valencià.

ACTA PLE

informe técnico sobre un caso y le han
llegado cinco informes técnicos contestando
a cinco preguntas, le parece muy bien, pero
le ha causado algunas preguntas.
Sobre el tema que ha comentado D. Victor
Xercavins sobre la moción del lenguaje, dice
que a él le llegan todos los informes en
valenciano.

Pren la paraula Cristina Civera i diu que està
tot en l'informe del cap de la Policia Local
que són els competents en seguretat viària.

En otro de los informes sobre el garaje de la
C/ Enric Valor, lee textualmente la parte final:
“en ninguno de los casos planteados
anteriormente de la C/ Pintor Sorolla y C/
Enric Valor, las secciones viarias permiten la
circulación de vehículos en doble sentido en
condiciones suficientes de seguridad vial,
aún siendo que el caso de las condiciones
de tráfico en C/ Enric Valor son mucho
menos complejas que en C/ Pintor Sorolla.

En un altre dels informes sobre el garatge del
carrer d’Enric Valor, llig textualment la part
final: “En cap dels casos plantejats
anteriorment al carrer del Pintor Sorolla i al
carrer d’Enric Valor, les seccions viàries
permeten la circulació de vehicles en doble
sentit en condicions suficients de seguretat
viària, encara que el cas de les condicions de
trànsit al carrer d’Enric Valor són molt menys
complexes que les del carrer del Pintor
Sorolla.

El técnico que suscribe es del parecer que lo
más conveniente sería, eliminar el acceso en
contra sentido al garaje de C/ Enric Valor y
para favorecer la maniobra de acceso al
mismo mediante la eliminación de un tramo
de aproximadamente 15m de la banda de
aparcamiento en cordón frente a la puerta,
tal y como ocurre con el acceso del último
garaje de la C/ Pintor Sorolla.”
Ya se ha hecho, en menos de 15 dias, como
ya dijo su intención no era perjudicar a nadie,
pero el informe técnico si que dice que
evidentemente se ha hecho lo mismo que en
la C/ Pintor Sorolla, en el último garaje, por
seguridad vial. Comenta que la alcaldesa dijo
que eso venia de cuando estaba el PP y está
6 años en el gobierno y ha costado menos
de un mes en arreglarlo, con todo esto quiere
decir que decir las cosas en el pleno no es
solo decirlas sino que es una manera para
que se solucionen rápido.
D. Tomás Piqueras pregunta de quien
corresponde la limpieza y mantenimiento de
los maceteros municipales.
Dña. Cristina Civera responde
corresponde a la brigada.

que

le

D. Tomás Piqueras comenta que supone que
habrá una vecina viendo este pleno y sabrá
porque se ha transmitido la pregunta y le da
las gracias a Dña. Beatriz Sánchez por la
rápida actuación de limpiar los maceteros de
la Avda. Barcelona.

El tècnic que subscriu és del parer que el
més convenient seria eliminar l'accés en
contra sentit al garatge del carrer d’Enric
Valor i per a afavorir la maniobra d'accés a
aquest mitjançant l'eliminació d'un tram
d'aproximadament 15m de la banda
d'aparcament en cordó davant la porta, com
ocorre amb l'accés de l'últim garatge del
carrer del Pintor Sorolla.
Ja s'ha fet, en menys de 15 dies, i com ja va
dir la seua intenció no era perjudicar ningú,
però l'informe tècnic si que diu que
evidentment s'ha fet el mateix que al carrer
del Pintor Sorolla, en l'últim garatge, per
seguretat viària. Comenta que l'alcaldessa va
dir que això era de quan estava el PP i ella
està 6 anys en el govern i ha costat menys
d'un mes a arreglar-lo, i amb tot això, vull dir
que dir les coses en el plenari no és només
dir-les sinó que és una manera perquè se
solucionen ràpidament.
Tomás Piqueras pregunta a qui correspon la
neteja i el manteniment de les jardineres
municipals.
Pren la paraula Cristina Civera i respon que li
correspon a la brigada.
Tomás Piqueras comenta que suposa que hi
haurà una veïna veient aquest ple i sabrà
perquè s'ha transmés la pregunta i li dona les
gràcies a Beatriz Sánchez per la ràpida
actuació de netejar les jardineres de
l'avinguda de Barcelona.
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Dña. Cristina Civera que está todo en el
informe del jefe de la policía local que son los
competentes en seguridad vial.
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la instal·lació de bol·lards a l’avinguda de
Barcelona. Hi ha un informe de la policia i els
bol·lards s'han posat i en l'informe he llegit
que es va preguntar a dues empreses de
l'avinguda de Barcelona si els perjudicava la
instal·lació de bol·lards per a l'entrada de
camions i vol saber si es va preguntar als
veïns que hi viuen pel que fa a la seguretat
viària.

ACTA PLE

instalación de bolardos en la Avda.
Barcelona y hay un informe de la policía y los
bolardos se han puesto y en el informe ha
leído que se preguntó a dos empresas de la
Avda. Barcelona si les perjudicaba la
instalación de bolardos para la entrada de
camiones y pregunta si se preguntó a los
vecinos que viven por allí por la seguridad
vial.

Tomás Piqueras també se suma a les
felicitacions de Nadal a tots els veïns de
Museros i, fins i tot, a totes les persones
presents, desitja bones festes i que l'any
vinentser millor que aquest.

- Toma la palabra D. Francesc Alcaina
Costa, concejal de Compromís y anuncia que
este será el último pleno que estará como
concejal del ayuntamiento de Museros, deja
la concejalia y el siguiente de la lista de
Compromís cogerá su relevo y tendrá toda
su ayuda y agradece vuestra compañía y
todo lo que se ha hecho juntos, da las
gracias y se despide hasta siempre.

Pren la paraula Francesc Alcaina Costa,
regidor de Compromís, i anuncia que aquest
serà l'últim ple que estarà com a regidor de
l'Ajuntament de Museros, deixa la regidoria i
el següent de la llista de Compromís agafarà
el seu relleu i tindrà tota la seua ajuda i
agraeix la vostra companyia i tot el que s'ha
fet junts, dona les gràcies i s'acomiada fins a
sempre.

- Toma la palabra Dña. Cristina Civera y
felicita la navidad a todo el vecindario del
pueblo de Museros, se adhiere a las
felicitaciones de sus compañeros y da las
gracias a D. Francesc Alcaina por su labor
en el ayuntamiento, tanto en la legislatura
anterior como miembro del equipo de
gobierno y en esta como miembro de la
oposición, ha sido un placer ser compañera
suya.

Pren la paraula Cristina Civera i felicita el
Nadal a tot el veïnat del poble de Museros,
s'adhereix a les felicitacions dels seus
companys i dona les gràcies a Francesc
Alcaina per la seua tasca a l'Ajuntament, tant
en la legislatura anterior com a membre de
l'Equip de Governcom en aquesta com a
membre de l'oposició, i que ha sigut un plaer
ser companya seua.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se
levantó la sesión, todo lo cual yo, como
secretaria, certifico y firmo, junto con la
alcaldesa.

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

Museros, con fecha al margen
Documento firmado electrónicamente

Museros, amb data al marge
Document firmat electrònicament
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D. Tomas Piqueras también se suma a las
felicitaciones de navidad a todos los vecinos
de Museros e incluso a todos los presentes,
desea felices fiestas y que el próximo año
pueda ser mejor que este.
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Tomás Piqueras comenta que els han
comunicat alguns usuaris de la Casa de
Cultura que les cadires que hi ha als
corredors, són d'espera i no estan molt bé,
no són molt segures i demana que es
revisen.

ACTA PLE

D. Tomás Piqueras comenta que les han
comunicado usuarios de la Casa de Cultura
que las sillas que hay en los pasillos, son de
espera y no están muy bien, no son muy
seguras y pide que se revisen.

