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Núm. de sessió: 2
Lloc: sala de sessions plenàries
Tipus: ordinària
Convocatòria: primera
Hora d'inici: 19.00 h

ASSISTENTS

Regidors i regidores
VICENTE PÉREZ COSTA
JUAN JOSÉ CARRIÓN RUBIO
NÉMESIS CARDONA GÓMEZ
SONIA GARCÍA RUIZ

ACTA PLE

Cristina Civera Balaguer (2 de 2)
Alcaldessa
Fecha Firma: 26/05/2022
HASH: b75c84bd5ee35806b55b3751696cac49

Alcaldessa: CRISTINA CIVERA BALAGUER

Número: 2022-0004 Fecha: 26/05/2022

Hora d’acabament: 22.14 h

AGUSTÍN MUEDRA JORNET
BEATRIZ SÁNCHEZ BOTELLO
MANUEL MORENO COMES
MARIA SÁNCHEZ MARTÍN
ANA ALCOVER TORRES
VÍCTOR XERCAVINS I GARCIA
RAQUEL LÓPEZ LÓPEZ
TOMÁS PIQUERAS GIMÉNEZ
Secretària: ARACELI MARTÍN BLASCO
L’alcaldessa presenta l’ordre del dia al Ple i comença la sessió amb el primer
punt.
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’alcaldessa dona compte de les actes de les sessions plenàries de 9 i 28 de
desembre de 2021 i de 13 de gener de 2022.
Tomás Piqueras pren la paraula per a puntualitzar una sèrie de qüestions sobre
l'acta de 13 de gener de 2022, comenta que en la intervenció número quatre
del seu torn de precs i preguntes, on diu “…els fanals lligats amb filferros a una
tanca…” ha de dir “...els senyals, les plaques urbanístiques, lligades amb

posar les plaques en uns tubs, però ell ho pregunta, això és el que textualment

També puntualitza que on pregunta sobre quan va ser l'última vegada que es
va regar el poble..., quan l'alcaldessa contesta “ Ja fa temps, i no és regar és
desinfectar” vol que conste en acta que l'alcaldessa també va respondre que
“es rega l'horta i el poble es desinfecta”.
El Ple de la corporació, aprova les actes per unanimitat.

2. EXPEDIENT 186/2022. NOMENAMENT DE RAQUEL LÓPEZ LÓPEZ DEL
GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER MUSEROS, COM A NOVA REGIDORA
DE LA CORPORACIÓ, EN SUBSTITUCIÓ DE FRANCESC ALCAINA I COSTA
Vista la renúncia expressa presentada per Francesc Alcaina i Costa al càrrec
de regidor, de la qual es va prendre nota en la sessió plenària ordinària de 13
de gener de 2022.

ACTA PLE

es diu.
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També pel que fa al mateix tema, quan Tomás Piqueras diu que es podrien
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filferros als fanals…”.
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Considerant que Junta Electoral ha enviat la credencial acreditativa de la
condició d'electa a favor de la candidata a la qual correspon per cobrir la vacant
produïda, en concret en la persona de Raquel López, i que ha sigut formulada
la declaració de béns patrimonials i de causes de possibles incompatibilitats i
activitats que puguen proporcionar ingressos econòmics, per inscriure-la en el
registre d'interessos corresponent, d’acord amb l'article 75 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Vist l'informe emés per la secretaria general de l'Ajuntament de Museros, sobre

Tot complint amb el procediment legalment establert, la secretària general
cedeix la paraula a la regidora, que promet per la seua consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de
Museros amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma
fonamental de l'Estat i de la nostra comunitat autònoma, perquè ho exigeix la
llei.

El Ple de la corporació dona la benvinguda a la nova regidora i, després de la
presa de possessió, Raquel López s'incorpora a la sessió.

3. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE CONDEMNA A l'AGRESSIÓ DE
RÚSSIA A UCRAÏNA
L’alcaldessa presenta la declaració institucional de condemna a l'agressió de
Rússia a Ucraïna de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies al Ple.
La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, per unanimitat dels grups
polítics que la integren (PSPV-PSOE, Compromís, PP, EUPV i Ciudadanos), ha

ACTA PLE

càrrec de regidora d'aquest ajuntament.

Cód. Validación: 4XKGGH7RJ5WEPHLQZ3DFML7C6 | Verificación: https://museros.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 50

El Ple de la corporació pren nota de la presa de possessió de Raquel López del
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la legislació aplicable a seguir en el procediment.
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acordat la declaració institucional de condemna a l'agressió de Rússia a
Ucraïna:
“La Federació Valenciana de Municipis i Províncies davant la declaració de
guerra de Rússia contra Ucraïna, la gravetat dels fets, la violació de la legalitat
internacional, les morts de civils i personal militar, i el risc d'empitjorament,
manifesta:
Que la invasió de Rússia al país veí d'Ucraïna és una violació del dret
internacional, de la sobirania nacional i de la integritat territorial d'Ucraïna, i

aquesta invasió. Destaquem la nostra solidaritat amb els pobles i el nostre
compromís de col·laboració en les accions humanitàries per a protegir el
establerts a la Comunitat Valenciana.
Que els ajuntaments de la Comunitat Valenciana s'ofereixen a prestar tota
l'ajuda i el refugi que faça falta per a donar resposta al vessant humanitari del
conflicte, atot atenent la ciutadania ucraïnesa víctima d'aquesta agressió i fent
costat a les empreses afectades.
La Federació Valenciana de Municipis i Províncies es compromet per la
defensa de la pau, i aposta pel dret internacional i la via diplomàtica en el marc
de les Nacions Unides per a posar fi al conflicte bèl·lic.
Per això, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies condemna
rotundament la invasió russa a Ucraïna, manifesta el seu suport i solidaritat
amb la població ucraïnesa, en oferir tota l'ajuda i col·laboració des dels
ajuntaments de la Comunitat Valenciana”.
El ple de la corporació, per unanimitat, ha acordat la declaració institucional de
condemna a l'agressió de Rússia a Ucraïna.
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benestar de la població, com també el suport als ciutadans ucraïnesos
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Que aquesta acció ens involucra a tots com a actors que hem d'intentar frenar
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sobretot, del principi de pau humanitària.
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4. EXPEDIENT 268/2022. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE
CONTROL

HORARI I PRESÈNCIA DELS EMPLEATS PÚBLICS DE

L'AJUNTAMENT DE MUSEROS
L’alcaldessa presenta la proposta d'aprovació del Reglament de control horari i
presència dels empleats públics de l'Ajuntament de Museros al Ple.
En portar-ser a terme la negociació del Reglament de control horari i
presencial, en la mesa de negociació de 15 de febrer de 2022, en acordar-se
regulació amb la forma d'acord, en els termes de l'article 38 del Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per a la seua aprovació per l'òrgan

Considerant el que disposa l’article 36 i següents de l'esmentat decret, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
El Ple de la corporació, per unanimitat, adopta l’acord següent:
Primer. Aprovació del Reglament de control horari i presencial, que es detalla a

ACTA PLE

corresponent.
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per majoria de les parts integrants d'aquesta; en consensuar-se la següent

REGLAMENT DE CONTROL HORARI I PRESENCIAL
DEL PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT DE MUSEROS
Article 1. Objecte
Aquesta normativa té com a objecte regular els mitjans, els criteris, l’actuació i
els procediments per al control del compliment de la jornada de treball i de
l'horari.
Atés els diferents serveis, es distingeixen els horaris següents:
- Horari general administratiu, de dilluns a divendres, amb una part de temps
fix o estable de cinc hores diàries, de permanència obligatòria per a tot el
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personal entre les 09.00 h i les 14.00 h, i una part variable, a realitzar de des de
les 07.00 h fins a les 09.00 h i des de les 14.00h fins a les 17.00 h.



Policia Local.



Brigada d'obres.



Servei de neteja.



Personal d'Educació, Cultura i Joventut.



Personal de cursos municipals.



Personal d'instal·lacions esportives.

Article 2. Àmbit d'aplicació
Les instruccions contingudes en aquest reglament seran aplicable a tot el
personal treballador públic que presta els seus serveis a l'Ajuntament de
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional que es regula amb la
seua normativa específica; en concret, en el Reial decret 128/2018, de 16 de
març.
Tot el personal de l'Ajuntament de Museros està sotmés al control de
puntualitat, d’assistència i de permanència.

ACTA PLE

Museros, tant si és temporal com permanent, excepte els funcionaris

Número: 2022-0004 Fecha: 26/05/2022

- Horaris especials:

el sistema de control de jornada.
Article 3. Garanties
La informació obtinguda per l'Ajuntament de Museros tindrà ús exclusiu per als
fins previstos en aquest reglament i el control del compliment horari.
Les dades seran conservades durant el període obligatori per llei.
Article 4. Obligacions
4.1. Tot el personal, inclòs en l'article 1, tindrà l'obligació de fitxar tant al
començament com al final de cada jornada, i també, cada vegada que
s'abandone el seu centre de treball o el seu servei, per compensació d'hores
extraordinàries i permisos, i en reincorporar-se a aquest.
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L'Àrea de Personal facilitarà la informació necessària al personal per a utilitzar
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4.2. Quan per causes tècniques, no poguera ser utilitzat el sistema de control
horari, el control de puntualitat, d’assistència i de permanència es realitzarà
mitjançant els sistemes substitutoris fixats per l'Àrea de Personal, que, si és
procedent, s’hauran d'omplir obligatòriament per tot el personal.
Article 5. Responsabilitats
5.1. La responsabilitat directa del compliment de la jornada i de l'horari de
treball correspon a cada treballador o treballadora, i aquest personal estarà
obligat a la utilització correcta dels mitjans existents per al control d'assistència,
5.2. Els responsables dels diferents serveis o àrees col·laboraran en el control
del personal adscrit a aquest, sense perjudici del control horari assignat a l'Àrea
de Personal.
susceptibles de ser sancionats administrativament, d'acord amb la normativa.
5.4. Qualsevol manipulació o utilització no autoritzada dels terminals donarà
lloc a les responsabilitats que corresponguen segons la normativa aplicable.
Article 6. Mesures de control

ACTA PLE

5.3. Els incompliments reiterats (més de 3 en un any) d'aquesta obligació seran
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i per a registrar l'inici i el fi de jornada i permisos.

fitxatge en dispositiu connectat a Internet.
Excepcionalment, per a determinats llocs de treball, podria utilitzar-se el fitxatge
amb telèfon fix.
Després de la formalització del contracte laboral o presa de possessió
corresponent, l'Àrea de Personal procedirà a donar d'alta la persona
treballadora en el sistema de fitxatge i li facilitarà la informació necessària per a
utilitzar el sistema de control de jornada.
Quan, per qualsevol causa, existisca la impossibilitat de fitxatge o es produïsca
alguna incidència no registrada en el sistema s'haurà d'omplir un comunicat
d'incidències i remetre'l a l'Àrea de Personal, durant els 10 primers dies del mes
següent, per al seu ingrés en el sistema i regularització de les incidències i
saldos, amb el vistiplau de la persona responsable del servei o de l'àrea.
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Cada mes s'emetrà un informe amb indicació de les hores treballades.
Article 7. Recuperació de saldos negatius
La part de la jornada no realitzada, entesa com la diferència, en còmput
mensual, entre la jornada reglamentària de treball i l'efectivament realitzada pel
personal empleat públic sense causa justificada podrà ser recuperada com a
màxim dins dels dos mesos següents.
Si no es recupera per finalització de la relació laboral, per impossibilitat de les
característiques i horaris del servei o per voluntat de la persona empleada

responsabilitats disciplinàries al fet que poguera pertocar. Per al càlcul del valor
hora aplicable a aquesta deducció es prendrà com a base la suma del salari
complement específic i part proporcional de pagues extraordinàries. Aqueix
import es dividirà per trenta i, alhora, aquest resultat es dividirà pel nombre
d'hores que es tinga obligació de complir, de mitjana, cada dia. L'import
obtingut serà el valor de l'hora que s'aplicarà proporcionalment al temps de
treball no complit i es deduirà en la nòmina següent, en concepte d'absentisme.
Article 8. Excessos de jornada
L'excés d'hores realitzades pel personal empleat públic, en còmput mensual,
per força major o per necessitats del servei, tindrà la consideració de servei
extraordinari, si s'hagueren autoritzat o ordenat per les persones responsables
dels diferents serveis o àrees i per l’alcaldia o la Regidoria de Personal i serà
compensat de la manera prevista en el conveni o acord vigent del personal de
l'Ajuntament de Museros, una vegada compensat el saldo negatiu, si escau. Els
excessos de serveis seran supervisats i controlats per les persones
responsables dels diferents serveis o àrees.
Si no són serveis extraordinaris, els excessos mensuals de temps de treball,
excepte que siguen per a recuperar saldos negatius de mesos anteriors, seran
compensats dins del mes següent. En ser la jornada en còmput anual, al

ACTA PLE

base mensual, triennis, si és procedent, complement de destinació,
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d'havers no tindrà caràcter sancionador, sense perjudici, si escau, de les
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pública, donarà lloc a la deducció proporcional d'havers. Aquesta deducció
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tancament de l'exercici, si existeixen saldos positius, serviran de bossa fins al
31 de gener de l'any següent. Passada aquesta data, els saldos positius es
perdran.
Article 9. Interpretació i execució
Els dubtes o les interpretacions d’aquest reglament o les seues adaptacions a
la legislació vigent seran resoltes per l’alcaldia o la Regidoria de Personal o per
una comissió paritària, de la manera que resulte més beneficiosa per al

Article 10. Entrada en vigor
Aquest reglament entrarà en vigor una vegada publicat el seu text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província de València i haja transcorregut el termini
del règim local.
5. EXPEDIENT 268/2022. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE
FUNCIONAMENT DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ

ACTA PLE

establert en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases

Número: 2022-0004 Fecha: 26/05/2022

personal i per al personal usuari dels serveis.

de la mesa general de negociació al Ple.
En portar-ser a terme la negociació del Reglament de funcionament de la mesa
general de negociació, en la mesa de negociació de 15 de febrer de 2022; en
acordar-se per majoria de les parts integrants d'aquesta; en consensuar-se la
següent regulació amb la forma d'acord, per a la seua aprovació per l'òrgan
corresponent, en l'àmbit de negociació col·lectiva del Reial decret legislatiu
2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut
dels treballadors, el ple de la corporació, per unanimitat, adopta l’acord
següent:
Primer. Aprovació del Reglament de funcionament de la mesa general de
negociació, que es troba en l'expedient 268/2022.
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L’alcaldessa presenta la proposta d'aprovació del Reglament de funcionament
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6.

PROPOSTA

D'APROVACIÓ

DE

LA

MOCIÓ

PRESENTADA

PER

COMPROMÍS PER MUSEROS PER A SOL·LICITAR, A LES ENTITATS
BANCÀRIES I ALTRES ORGANISMES, LA MILLORA DELS SERVEIS PER A
LA CIUDADANIA EN GENERAL I PER A LA GENT GRAN I AMB DIVERSITAT
FUNCIONAL EN PARTICULAR
L’alcaldessa cedeix la paraula a Víctor Xercavins i Garcia, portaveu del grup

“En els últims temps, la prestació dels serveis bancaris a la població en general
i als col·lectius de persones majors amb diversitat funcional en particular, s'han
digitalització,

les

fusions

(que

han

comportat

tancament

d'oficines

i

acomiadament de personal) i també per la pandèmia, amb la implantació de la
cita prèvia i de les limitacions d'accés a les oficines.
Amb aquest fenomen es fa evident la poca ètica dels bancs amb l'abandó de

ACTA PLE

reduït de manera extraordinària. Un procés que s'ha vist agreujat per la
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municipal Compromís per Museros, que procedeix a llegir la moció següent:

maltractament als col·lectius més vulnerables i, en definitiva, a la població en
general.
Últimament, el servei que ofereixen els bancs als seus clients ha empitjorat.
Amb la fusió de les entitats bancàries es redueix l'oferta, hi ha menys
competència, i per tant, s'ha afavorit que els bancs tinguen molta més capacitat
per a imposar les seues condicions als usuaris, despersonalitzant el servei
d'atenció al client. Aquest fet, que afecta tots els ciutadans, té una incidència
especialment important en les persones d'edat avançada i en les persones amb
diversitat funcional.
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La digitalització i les fusions han provocat el tancament de sucursals i ha obligat
la ciutadania a fer desplaçaments més llargs. Les conseqüències de la
pandèmia han provocat una limitació d'horaris de l'atenció al públic i la
derivació a la cita prèvia i als gestors. La banca en línia i la reducció de
personal obliga els usuaris a operar amb els caixers automàtics, del telèfon
mòbil i de l'ordinador. Això afecta a tota la ciutadania, però especialment a les
persones d'edat avançada (que no estan acostumades a utilitzar les noves
tecnologies) o les persones amb diversitat funcional.

facilitar l'accés als seus serveis per part d'aquests usuaris, els requereixen
condicions per a atendre les seues necessitats que van lligades al cobrament
de comissions pel manteniment dels comptes corrents o per a traure diners en
manera amb la qual aquestes persones poden visualitzar la situació dels seus
estalvis, desapareixen de I’oferta de productes disponibles a les entitats, i que,
de vegades, els obliga a substituir-les per targetes de crèdit i deixar sense
cobrir el dret bàsic a la informació del client.
L'atenció individualitzada i de qualitat, la formació en drets bancaris, la detecció

ACTA PLE

efectiu, a més del fet que les llibretes, que normalment representen l'única
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I darrere d'aquesta situació, ens trobem amb l’abús de les entitats que, lluny de

partir de les quals el sector atenga les necessitats de la seua clientela,
especialment, en els casos en els quals aquesta patisca el risc de no exercir els
seus drets com a consumidor o consumidora per situacions concretes de
vulnerabilitat.
Si les entitats bancàries, per si mateixes, no són capaces de trobar i
implementar iniciatives que s’alineen amb els criteris i valors de la
responsabilitat social, hauran de ser les administracions públiques, com a
garants dels drets de la ciutadania i en la seua representació, les que
asseguren l'assumpció d'aquests compromisos de manera reguladora.
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de problemes específics en el cas de cada client, han de ser les premisses a
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Per tot això, el grup municipal Compromís per Museros presenta, per a la seua
aprovació pel Ple, la proposta següent:
PROPOSTA D'ACORD
Primer. lnstar aquestes entitats perquè oferisquen atenció personalitzada en
finestreta durant l'horari que les oficines estiguen obertes al públic, per a
facilitar una atenció més comprensible a la ciutadania i, en particular, a la gent
gran i a les persones amb diversitat funcional.
servei d'atenció a les persones que no tenen les habilitats per a fer, de manera
autònoma, les diferents gestions en els caixers automàtics i que s'aplique una
tarifació social en l'aplicació de comissions, en funció de les característiques de
Tercer. Que els productes financers que oferisquen aquestes entitats als clients
siguen transparents i comprensibles. La claredat en la redacció ha de ser una
norma per a no confondre les persones i fer-los contractar productes que es
desconeixen o incórrer en despeses innecessàries i abusives.
Quart. Promoure la instal·lació de caixers automàtics a les zones dels pobles i
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cada client.
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Segon. Que aquestes entitats no cobren comissions per conceptes derivats del

perquè les persones que visquen facen els tràmits més bàsics. Molt
especialment, després del progressiu tancament de sucursals.
Cinqué. Que els poders públics competents legislen i regulen una normativa
bancària més justa i solidària, especialment per a les persones més
vulnerables.
Sisé. lnstar la Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies per a la posada en marxa d'un pla de servei rural financer en
aquelles entitats locals que no disposen d'una oficina bancària ni atenció
presencial que incloga:
a) La reactivació del servei bancari a les poblacions que no van tindre cap
classe de servei financer, basat en paràmetres de responsabilitat social, ètica
bancària i compromís amb el territori.
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ciutats que queden més lluny de l'abast de les oficines d'aquestes entitats,
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b) Tallers i formació d'alfabetització digital dirigits a la disminució i l’erradicació
de la bretxa digital rural a la Comunitat Valenciana.
Seté. L’Ajuntament de Museros revisarà l'ordenança de les taxes que afecten
els caixers automàtics a la via pública. L'objectiu ha de ser diferenciar entre les
empreses que ajuden la gent gran i les que no per a bonificar les primeres i que
s'impose la taxa màxima possible a les segones.
Vuité. L'Ajuntament de Museros prioritzarà treballar amb els bancs amigables
amb la gent gran i amb les persones amb diversitat funcional i evitarà fer-ho
amb les entitats que no cooperen amb aquests col·lectius i la població en
Nové. Traslladar aquest acord a les direccions generals dels bancs amb seu al
poble de Museros, a l'Associació Espanyola de Banca, al Consell de la
Generalitat, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, a la Federació

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

7. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL PSOE PER
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Valenciana de Municipis i Províncies i al Síndic de Greuges.
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general en facilitar l'accés als serveis i l'atenció personal.

VALENCIANA
Cristina Civera Balaguer presenta la moció per al suport al Fons de Cooperació
Municipal de la Comunitat Valenciana al Ple per al seu debat i aprovació:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els ajuntaments som les institucions més pròximes a la ciutadania.
Especialment, durant aquesta pandèmia, s'ha demostrat la importància que
tenim, i que el nostre paper és clau en moments socialment crítics com el que
hem passat.
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AL SUPORT AL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL DE LA COMUNITAT
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Per tant, cal destacar que som la primera línia per a frenar la desigualtat i la
pobresa, i que han de dotar-nos de fons per poder impulsar polítiques
públiques en benefici dels nostres veïns i veïnes. Els ajuntaments són les
institucions que millor coneixen la realitat del seu municipi i són l'Administració
que ha de tindre total llibertat i legitimitat per a decidir on destina els seus fons.
Amb aquest esperit, es va crear el Fons de Cooperació Municipal, el qual ha
permés que els ajuntaments reben, des de fa 6 anys, milions d'euros per a
millorar la vida de la ciutadania i implementar les seues polítiques públiques.

per al Fons de Cooperació Municipal, i concretament, al nostre municipi,
Museros, li han correspost 110.000 €, aproximadament, cada any des de la

Durant aquests anys, les diputacions que s'han sumat a aquesta mesura han
aportat la mateixa quantitat que la Generalitat en les seues províncies
corresponents; com a exemple, la Generalitat Valenciana ha transferit 20,1
milions d’euros cada any als municipis de la província de València, als quals la
Diputació de València ha sumat 20,1 milions d’euros, és a dir, un total de 40,2
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Generalitat Valenciana, la qual cosa fa un total aproximat de 600.000 €.
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Des de l'any 2017, la Generalitat Valenciana ha destinat un total de 240 milions

Aquest és el model pel qual considerem han d'apostar totes les administracions
públiques valencianes, el model de suport al municipalisme, la transparència i
la cohesió entre administracions públiques.
Per tot això, el grup socialista presenta els punts d'acord següents:
PROPOSTA D'ACORD
Sol·licitem, a tots els partits polítics representats en el Ple de l'Ajuntament de
Museros, i davant el debat suscitat sobre la idoneïtat o no del Fons de
Cooperació Municipal, que se sumen al suport sobre la continuïtat d'aquest, ja
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milions d’euros per a la posada en marxa de polítiques des dels ajuntaments.
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que el Fons de Cooperació Municipal ha garantit, des de 2017, 110.000 € cada
any des de la Generalitat Valenciana, la qual cosa fa un total aproximat de
600.000 €, als quals cal afegir un altre 50 % que ha inclòs la Diputació de
València (de vegades, fins i tot el doble).
1. Instem totes les forces polítiques i administracions públiques valencianes a
no judicialitzar i no bloquejar el Fons de Cooperació Municipal i així remar cap a
un finançament més just per als nostres municipis.
2. Donar trasllat d’aquests acords als presidents de la Diputació Provincial
al president de les Corts Valencianes; als portaveus dels diferents grups polítics
de les Corts Valencianes, i al president de la Federació Valenciana de

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

ACTA PLE

Municipis i Províncies.
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d'Alacant, de València i de Castelló; al president de la Generalitat Valenciana;

A L'ERRADICACIÓ DE LES BRETXES DE GÈNERE EN L'ENTORN LABORAL
AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
Cristina Civera Balaguer cedeix la paraula a Némesis Cardona Gómez,
regidora de Polítiques d'Igualtat de Gènere, Polítiques Inclusives, Joventut i
Cooperació Internacional que presenta, al Ple, la moció per a l'erradicació de
les bretxes de gènere en l'entorn laboral amb motiu del 8 de març, Dia
Internacional de la Dona, per al seu debat i aprovació:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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8. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL PSOE PER
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La igualtat real entre homes i dones està lluny de ser una realitat al nostre país
malgrat els grans avanços que s'han produït per a construir una societat més
igualitària en totes les dimensions i esferes de la vida social. Totes les dades
oficials assenyalen que, encara en el segle

XXI,

existeix una gran diferència

entre homes i dones en el mercat laboral.
Informes i estudis constaten la desigualtat any rere any: les dones cobren
menys que els homes, tenen treballs més precaris, pateixen més assetjament
laboral en els seus llocs de treball, són les primeres a ser expulsades dels seus
suporten un empitjorament de les seues condicions laborals i la seua qualitat
de vida a conseqüència de la maternitat (de vegades, fins i tot, amb la pèrdua
del seu lloc de treball), pateixen tàctiques de pressió i durant l'embaràs per a
situant-se en una posició de vulnerabilitat i discriminació en el mercat laboral.
Les anàlisis en perspectiva de gènere assenyalen un fet que ja va començar a
constatar-se en la dècada dels 70: les dones es troben en una situació de
desavantatge econòmic progressiu en comparació amb els homes. La

ACTA PLE

induir-les a la renúncia voluntària de la seua ocupació… Les dones continuen
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treballs quan se succeeixen els cicles recessius i de crisis en l'economia,

a reconéixer la problemàtica que existeix a conseqüència de l'increment de
dades que permetien mesurar de manera objectiva com les dones presentaven
una major incidència en la taxa de pobresa que els homes.
L'estudi de les causes que el determinen ens ha permés, d'altra banda,
reconéixer que la pobresa de les dones transcendeix dels factors clàssics que
s'atribueixen a la pobresa com són la manca de béns materials, la dignitat o
l'autonomia personal.
Les dades avalen la doble moral que impera en la nostra societat i que castiga
les dones també en l'àmbit laboral, amb conseqüències sobre la seua
autonomia, la seua llibertat i la seua capacitat d'emancipació:

Cód. Validación: 4XKGGH7RJ5WEPHLQZ3DFML7C6 | Verificación: https://museros.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 50
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 Una dona ha de treballar 79 dies més a l'any que un home per a cobrar el
mateix per fer el mateix treball.
● Per a gaudir d'una pensió similar, una dona ha de treballar 11 anys més que
un home.
● El 90 % dels permisos o de les excedències per a l’atenció dels fills els
demanen les dones.
● El 72 % de les dones que pateix assetjament laboral no el denuncia per falta
de protecció o per por a les represàlies.
● El 88 % de les dones no sol·licita cap tipus de baixa laboral a pesar que la
mental i física.
● El 47 % de les dones víctimes d'assetjament sexual en el treball ho és pels
seus superiors homes.
sexual en els seus llocs de treball
● El 45 % de les dones no recupera el seu horari laboral original després de la
baixa per maternitat
● El 28 % de les dones amb fills treballen a temps parcial

ACTA PLE

● 400.000 dones han sigut comptabilitzades com a víctimes d'assetjament
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permanència en el lloc de treball pot tindre efectes negatius sobre la seua salut

que adquireix un caràcter estructural ancorat en la divisió sexual del treball.
Durant el procés de desenvolupament de les societats humanes, s'han
assimilat uns valors al voltant de les estructures de gènere que han condicionat
homes i dones en els seus corresponents accessos i presències en el mercat
de treball, amb estereotips i amb marcats biaixos sexistes que, fins i tot, han
llastrat les possibilitats d'ascensió en la mobilitat social.
A pesar que les dones han igualat i, fins i tot, superat el nivell educatiu dels
homes, continuen sobrerepresentades en ocupacions molt més precàries.
Encara avui, els informes indiquen que la segregació laboral continua
augmentant i que els factors que originen la bretxa de gènere en el mercat de
treball són ingents, són complexos i estan interrelacionats. El gènere a
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Els nostres sistemes econòmics fomenten una desigualtat entre homes i dones
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Espanya continua sent un factor desencadenant de la discriminació i de la
vulnerabilitat de les dones en el treball davant els homes.
Les dades del mercat laboral valencià, des d'una perspectiva de gènere, ens
permeten observar aquesta realitat tan desigual per a homes i dones. L'atur
registrat mostra que la destrucció d'ocupació entre les dones és superior a la
dels homes, que la recuperació comença abans entre els homes que entre les
dones i que, des de 2012, la bretxa entre el nombre d'aturades i d'aturats no ha

alt que els homes; no obstant això, en entrar en situació de desocupació tenen
majors dificultats que els homes per a l'accés a una nova ocupació. Més de la
% dels homes).
A més, els sostres de vidre continuen impedint que les dones ocupen llocs de
responsabilitat, i a la Comunitat, per cada dona en un lloc directiu hi ha 2,5
homes, mentre que per cada dona en una ocupació elemental hi ha 0,7 homes.
La taxa de temporalitat entre les dones és de 9,3 punts superior a la dels
homes. I, segons l'enquesta anual d'estructura salarial, la bretxa en els salaris
entre homes i dones és del 21,2 %. Per cada euro que se li retribueix a un
home, una dona percep 0,79 €. Per sectors, la indústria recull la pitjor situació
amb una diferència del 25 %.
No obstant això, Espanya ha fet passos decidits per a acabar amb la
desigualtat de gènere. En aquest sentit, la Llei orgànica d'igualtat 3/2007, de 22
de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes es va erigir com el primer
marc jurídic estatal que donara una cobertura àmplia a totes les mesures i
actuacions per a promoure la igualtat real i trencar amb els històrics esquemes
que han condicionat la vida de milions de dones al llarg dels segles.

ACTA PLE

meitat de les dones desocupades són de llarga duració (63,7 % davant el 54,7
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Les dones inscrites com a demandants d'ocupació tenen un nivell formatiu més
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deixat d'ampliar-se.

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

Des de la seua aprovació en les Corts Generals, el text legislatiu ha sigut
sotmés

a

diverses

modificacions,

desenvolupaments

reglamentaris

i

actualitzacions per a articular una resposta molt major al problema a les
diferències entre els homes i les dones, completament inacceptables en una
societat democràtica i moderna com els són l'espanyola i la valenciana.
Un exemple essencial és l'obligatorietat d'elaboració d'un pla d'igualtat per a
empreses amb més de 50 persones treballadores o per a lluitar contra la bretxa
en vigor del Reial decret llei 6/2019, i ara, són un element fonamental per a
erradicar comportaments com l'assetjament laboral per raó de sexe, les
diferències salarials entre homes i dones que ocupen el mateix lloc de treball i
l'accés als llocs directius o fomentar mesures de corresponsabilitat o el
desenvolupament de polítiques d'ajuda a les dones mitjançant mecanismes
estables de conciliació laboral i familiar o l'assistència en casos de violència de
gènere.

ACTA PLE

la mateixa categoria professional, les diferències quant a la promoció interna o
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salarial. Els plans d'igualtat en empreses no van ser obligatoris fins a l'entrada

empreses de 50 persones treballadores en plantilla.
La pujada del salari mínim interprofessional, només en l’any 2019, va permetre
reduir la bretxa salarial més que en tota l'última dècada, i la diferència en el sou
mitjà anual d'homes i dones es va situar en el 19,5 %, dos punts menys que
l’any 2018, la major caiguda dels últims deu anys, les dones són una majoria
entre els treballadors de salaris baixos i, a més, dins del conjunt de
treballadores hi ha més que perceben salaris baixos que les que perceben
remuneracions més elevades. El 64 % de persones assalariades amb guanys
baix eren dones; el 25,7 % de les dones van tindre ingressos salarials menors
que el salari mínim interprofessional. La política salarial és una de les eines
més eficaces per a combatre la desigualtat de gènere. En aquest mateix sentit,
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A partir del 7 de març de 2022, els plans d'igualtat passaran a ser obligatoris en
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hem d'emmarcar la revaloració de les pensions que té un impacte directe sobre
les dones, ja que elles pateixen en la vellesa les desigualtats acumulades al
llarg de tota la vida. Tindre un salari més baix implica tindre una prestació per
desocupació i una pensió de jubilació més baixa, implica arribar a l’edat
avançada en situació de pobresa, amb una pensió un 38 % inferior a la dels
homes. Els últims estudis dels agents socials indiquen que la major part de la
població major són dones, moltes d'elles vídues i que un terç d'elles viuen
soles. La pobresa té rostre de dona i pensionista. A la Comunitat Valenciana,
les pensions dels homes se situen en 1.160 € de mitjana davant els 773 € de
amb pensions més baixes.
Amb l'aprovació definitiva de la reforma laboral, pactada amb els agents socials
grans dimensions per a reforçar la participació de les dones en el mercat de
treball, en les mateixes condicions d'igualtat que els homes, però encara es fa
patent la necessitat de més mesures des dels governs i les administracions per
a aconseguir la igualtat real.

ACTA PLE

i sindicals i les organitzacions empresarials, Espanya ha fet un pas més de
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les dones, per sota de la mitjana espanyola, i la cinquena comunitat autònomes

dones, ja que representen un dels col·lectius de persones treballadores més
precari i vulnerable:
● Reducció de la temporalitat: la taxa és 3 punts superior entre les dones .
● Contractes per obra i servei que es desapareixen: fins a un 30 % de les
dones contractades ho van ser per aquesta modalitat.
● Setge a la precarietat en el sector públic en el qual les taxes de temporalitat
són un 11 % superior en les dones.
● Limitació de l'encadenament de contractes temporals i en la regulació de
contractes i subcontractes que suposa l'establiment del conveni sectorial per a
treballadores de la neteja, cambreres de pis i altres treballadores d'empreses
multiservei que han vist minvats els seus salaris i empitjorades les seues
condicions de treball.
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Algunes de les millores que presenta el text beneficien particularment les
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Hem posat el focus en l'avanç dels drets de milions de dones del nostre país
que han hagut de patir la vexació de la dignitat humana que suposa treballar en
condicions abusives i precàries i no arribar a fi de mes.
Amb un govern progressista i que assumeix els drets de les persones
treballadores i humils i els drets de les dones, és el moment de reclamar i fer
efectiva aquesta recuperació de drets, de trencar les dinàmiques de la
precarietat i de l'exclusió sociolaboral i de posar fi a les bretxes de gènere que
tantes i tantes dones.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el grup municipal socialista proposem,

PROPOSTA D'ACORD
1. Instar el Ministeri de Treball i Economia Social a incrementar les inspeccions
de treball per a observar les infraccions dels plans d'igualtat per a empreses

ACTA PLE

al Ple de l'Ajuntament de Museros, la proposta següent:
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impedeixen, encara avui, la igualtat efectiva, l'emancipació i la llibertat de

la seua implementació i desenvolupament, sent la seua vulneració condició
suficient per a excloure aquestes empreses de la contractació pública.
2. Instar el Ministeri de Treball i Economia Social i la Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball al desenvolupament de
campanyes i d’ajudes específiques per a empreses (i la seua supervisió) per a
la formació en matèria de violència i assetjament sexual en l'entorn laboral a les
plantilles de persones treballadores i als equips de recursos humans, i també,
programes específics per a garantir el creixement professional de les
treballadores que els permeta un accés als llocs de major retribució.
3. Instar el Ministeri de Treball i Economia Social i la Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball al desenvolupament de plans i
accions destinades a facilitar la reincorporació als llocs de treball de les dones
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després de períodes temporals d'absència per raons d'excedència, de baixes o
d’altres circumstàncies.
4. Instar el Govern d'Espanya i la Generalitat Valenciana al desenvolupament
de plans estratègics en col·laboració amb les organitzacions empresarials i els
agents sindicals, per a trencar amb el sostre de vidre o la segregació vertical
que impedeixen que les dones accedisquen a llocs d'alta direcció i lideratge.
5. Instar el Govern d'Espanya a impulsar mesures legislatives destinades a
posar fi a les desigualtats en la permanència i accés de l'ocupació a
mesures i polítiques de corresponsabilitat i conciliació de la vida laboral i
familiar dels progenitors o tutors legals.
6. Instar el Ministeri de Treball i Economia Social a ratificar el Conveni 189 de la
la Seguretat Social, proporcionant-los la condició de treballadores per compte
d'altri.
7. Instar l'Ajuntament de Museros a adherir-se i participar activament com a
entitat col·laboradora en els programes de polítiques actives d'ocupació
impulsats per la Generalitat mitjançant Avalem Dones, i a garantir el màxim

ACTA PLE

OIT en incorporar les persones treballadores domèstiques el règim general de
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conseqüència del procés de maternitat i paternitat a partir de l'establiment de

per l’Institut Valencià de les Dones.
El Ple de la corporació, per unanimitat, estima la moció presentada.

9.

PROPOSTA

D'APROVACIÓ

DE

LA

MOCIÓ

PRESENTADA

PER

CIUDADANOS SOBRE L'ANUL·LACIÓ DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL
‘BYPASS’

L’alcaldessa cedeix la paraula a Tomás Piqueras Giménez, portaveu del grup
municipal Ciudadanos, que procedeix a llegir la moció següent:
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ANUL·LACIÓ DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL ‘BYPASS’
EI canvi climàtic és una realitat constatada i perfectament constatable pels qui
encara dubten de la seua existència malgrat totes les catàstrofes naturals que
es pateixen en nombrosos llocs de tota la geografia mundial.
Les administracions públiques hem de contribuir amb tot el que puguem per a
intentar pal·liar els efectes del canvi climàtic mitjançant la reducció de l'emissió
dirigides a regenerar els ecosistemes, entre les quals es troben les que
impulsen la mobilitat sostenible respectuosa amb el medi ambient.

mediambiental que a tots ens interessa en sol·licitar la paralització del projecte
d'ampliació del bypass al seu pas per aquest municipi. El projecte, denominat
millores funcionals i de seguretat viària i mesures d'integració ambiental de
l'autovia A-7, trams I 2, està aprovat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana, i es troba en l'actualitat en la fase d'expropiació de les

ACTA PLE

En aquesta qüestió, aquest ajuntament pot col·laborar en la lluita climàtica i
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de gasos contaminants que provoquen el calfament global, i buscar solucions

Com resulta públicament conegut, aqueixes obres comportaran la duplicació de
carrils, i es passarà dels 6 que hi ha en l'actualitat a 12, més els carrils
d'incorporació a la via, la qual cosa suposa l'eliminació de tota la capa vegetal
existent al llarg dels més de 23 km que abasta el seu recorregut (des del Puig
fins a Riba-roja de Túria) i permetrà una major circulació de vehicles, tant
lleugers com pesats, que pot arribar fins als 170.000 vehicles diaris, la qual
cosa quasi triplicarà el trànsit real que circula en l'actualitat, segons els experts.
Aquest projecte el pressupost del qual supera els 300 milions d'euros, al mateix
temps de ser agressiu amb el medi ambient, resulta innecessari perquè no va
dirigit a solucionar problemes de seguretat viària i, a més, no segueix les
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directrius actuals que presideixen els criteris establerts d'actuació per a les
obres públiques en el sector de transports, ja que hagueren de prioritzar-se
altres inversions en aquest àmbit més concordes amb els plans estratègics de
carreteres i les directives europees sobre la mobilitat sostenible i respectuosa
amb el medi ambient.
D’aquesta manera, és clara la vulneració que amb aquest projecte es perpetra
del Pla d'infraestructures de transport i d'habitatge (PITVI) aprovat pel Govern
l’any 2012 i de la resta de l'abundant normativa sobre aquesta matèria, amb la
portuari, en lloc del trànsit rodat, en limitar l'èmfasi de l'esforç inversor en l'àmbit
dels transports per carretera a la conservació i el manteniment del patrimoni
viari existent i en el reforç i millora de la seguretat viària, tot descartant

D'aquesta manera, s'adverteix que el projecte d'ampliació del bypass contravé
els plans estratègics, perquè genera, sens dubte, un afavoriment del trànsit
rodat en aquesta zona i no preval la mobilitat sostenible i respectuosa amb el
medi ambient, la qual cosa implica el desenvolupament d'actes contraris als

ACTA PLE

l'ampliació o la creació de noves carreteres.
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qual es pretén afavorir els transports més sostenibles, com el ferroviari o el

la Llei 3712015, de 29 de setembre, de carreteres, és l'instrument tècnic i
jurídic de la política sectorial de carreteres i ha de contindre les previsions i els
objectius a complir i les prioritats d'actuació pel que fa a les carreteres estatals i
els seus elements funcionals amb subjecció, si escau, a la planificació d'àmbit
superior de caràcter territorial, econòmic o intermodal tot això implica el seu
caràcter vinculant per a les actuacions previstes en la Xarxa de Carreteres de
l'Estat.
És més, si el que es persegueix és millorar el trànsit d'aquesta via per la
densitat de vehicles pesants que hi circulen, seria més eficaç que es compliren
els compromisos adoptats pel que fa a la creació del corredor ferroviari
mediterrani, perquè d'aqueixa manera moltes de les mercaderies que avui han
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plans estratègics de carreteres de l'Estat, que segons la dicció de l’article 7 de
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de viatjar per carretera ho farien per tren, i així, a més de reduir de
ostensiblement el trànsit per aquesta carretera, afavoriria notablement la
baixada d'emissions de gasos contaminants i s'evitaria la destrucció
mediambiental que provocarà aquest projecte i l'increment de la pol·lució i
soroll en una zona ja bastant castigada per l'actual traçat del bypass.
Ens consta que altres grups polítics, com Compromís, dels quals discrepem en
molts altres aspectes, han sol·licitat en diverses instàncies l'anul·lació d'aquest
projecte i que, fins i tot, en altres ajuntaments com el de Paterna, governat pel
que fa a aquest projecte. Com en aquesta qüestió coincidim en aqueixa petició
raonable, no tenim cap objecció en sumar-nos a aquesta postura i fer el
correcte en el nostre ajuntament perquè, en política, s'ha de buscar el bé comú
ciutadania.
De la mateixa manera, tenim coneixement de les queixes fundades dels veïns
d'aquest municipi i dels altres pobles afectats per les expropiacions a
conseqüència d'aquesta ampliació del bypass, que incideixen novament sobre

ACTA PLE

i no alçar murs que ens impedisquen el diàleg i la conquesta del benestar de la
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PSOE, i que s'ha formulat un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem pel

primera ampliació haguda d'aquesta carretera i que des de llavors pateixen la
contaminació acústica i d'emissió de gasos que genera el trànsit d'aquesta,
com també és sabut que s'ha denunciat l'ampliació que suposa aquest projecte
en els mitjans de comunicació per diversos col·lectius.
En atenció a tot això, proposem, al Ple de l'Ajuntament de Museros, la
declaració institucional o, si escau, l'acord d'aquesta corporació de sol·licitar, al
Govern d'Espanya, a la major urgència possible, la paralització i posterior
anul·lació del projecte de millores funcionals i de seguretat viària i mesures
d'integració ambiental de l'autovia A-7, trams 1 i 2, per tal d'evitar que s’inicien
les obres que podrien causar danys irreversibles al medi ambient i, en concret,
a aquesta població.
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AJUNTAMENT DE MUSEROS
CIF P4617900H
Plaça del Castell, 1
46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.museros.org

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

10. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER
CIUDADANOS SOBRE UN PLA DE XOC PER Al SECTOR AGRARI

L’alcaldessa cedeix la paraula a Tomás Piqueras Giménez, portaveu del grup
municipal Ciudadanos, que procedeix a llegir la moció següent:

AL SECTOR AGRARI VALENCIÀ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
De nou, un any, més assistim a un tancament catastròfic de l'exercici per a

ACTA PLE

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE UN PLA DE XOC PER
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VALENCIÀ

camp valencià lluny d'afrontar-se s'allunyen cada vegada més. Es presenta un
any amb uns costos de producció desorbitats i unes dades econòmiques gens
encoratjadores per al sector que cada vegada tenen menys expectatives.
El motiu d'aquesta falta de confiança és que any rere any les demandes del
sector cauen en sac foradat i provoquen una incertesa total sobre el futur de
l'agricultura valenciana. No obstant això, si hi ha alguna cosa que caracteritza
els valencians és la seua voluntat i capacitat de tornar a alçar-se. És per això
que, les organitzacions agràries valencianes, insisteixen, una vegada més, en
la necessitat de portar a terme un pla de xoc coordinat des de tots els nivells
administratius autonòmics, estatals i europeus.
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l'agricultura valenciana. Veiem com els principals reptes als quals s'enfronta el
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Recentment, els representants dels agricultors, xifrava en 640 milions d'euros
les pèrdues que el sector acumula alhora que denunciaven la brutal escalada
dels costos de producció. Segons els indicadors, l'encariment de l'energia
elèctrica (+ 270 %), del gasoil (+ 73 %), dels abonaments (+ 48 %) i dels pinsos
(+ 25 %) va suposar, en l'últim any, uns sobrecostos de 500 milions per a
l'agricultura valenciana.
Els problemes són més que coneguts i és que es denuncien des de fa anys:
abandó de terres (es calcula que hi ha de 165.000 hectàrees improductives,
de relleu generacional en el camp, descontrol de les plagues com la del
cotonet de Sud-àfrica a causa de la ineficàcia de les mesures adoptades per la
Conselleria, malalties agràries com la Xylella fastidiosa, augment dels danys
disminució dels marges de beneficis, desigualtat en el repartiment autonòmic
d'ajudes de la PAC, una llei d'estructures agràries sense projectes ni
pressupost, entre molts altres.
Paral·lelament, assistim a una evident falta de contundència dels nostres

ACTA PLE

provocats per la fauna salvatge, pèrdua de competitivitat dels productes,
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aproximadament), envelliment de la població (més de 63 anys de mitjana), falta

nostre camp valencià davant l'amenaça que suposa l'entrada d'importacions de
tercers països. El resultat de tot això, la pèrdua de producció campanya rere
campanya i sense previsió de solucions.
Des de Ciudadanos, creiem que el camp valencià mereix el compromís i suport
ferm de les administracions públiques, que tant de temps fa que reclama. Hem
insistit en l'adopció de mesures consensuades per tots els agents del sector i
creiem que és hora que es posen en marxa actuacions concretes i urgents que
ajuden el sector.
Per tot això, el grup Ciudadanos presenta la proposta següent:
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
L'Ajuntament de Museros insta la Generalitat Valenciana a:
1. Elaborar un pla de xoc per a salvar al sector agrari valencià que ajude a
compensar la pujada dels costos de producció que es pateixen i augmente la
seua competitivitat en el mercat nacional i internacional. Aquest pla comptarà
amb la col·laboració de tots els agents implicats del sector.
2. Desenvolupar un pla estratègic d'eficiència energètica per a totes les
empreses del sector agroalimentari valencià amb l'objectiu de reduir el cost
3. Liderar la defensa dels productors valencians en l'exterior amb el lobby
valencià mitjançant la millora de la coordinació amb les ambaixades del nostre
país, el suport a l'exportació i els senyals d'identitat i marca de qualitat de la

4. Posar en marxa la Llei d'estructures agràries mitjançant l'elaboració i
l’execució dels projectes necessaris per a modernitzar l'agricultura valenciana.
5. lncrementar els controls,

les inspeccions i la traçabilitat a productes

agroalimentaris importats. lmprescindibles en els diferents punts d'entrada a la

ACTA PLE

taronja per buscar el prestigi internacional i domèstic.
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energètic i disposar de finançaments de fons europeus.

econòmic.
6. Actualitzar el sector agrari valencià mitjançant la introducció de manera
generalitzada d'instruments i recursos digitals que faciliten la gestió i informació
del sector amb la finalitat de reduir tràmits burocràtics, a més de millorar
l'eficiència en la reassignació de fons europeus que rep l'Estat.
7. Augmentar la dotació pressupostària a entitats d'investigació com l’lnstitut
Valencià d’lnvestigacions Agràries amb l'objectiu de desenvolupar nous
mètodes biològics.
8. Fomentar la professionalització de les cooperatives amb l'ajuda dels fons
europeus per a millorar el servei que presten als productors, i l'obertura de
nous mercats alternatius.
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El Ple de la corporació estima la moció presentada amb la votació següent: 6
vots a favor del PSOE, 1 vot a favor d'EU, 2 abstencions de Compromís, 3 vots
a favor del Partit Popular i 1 vot a favor de Ciudadanos.

11. DESPATX EXTRAORDINARI

Pren la paraula Cristina Civera Balaguer per a felicitar el muserenc Joan Assís
sigut campió en la final autonòmica de parelles del Campionat Provincial de
Galotxa i en el Campionat Autonòmic de Galotxa.

13. DECRETS DE ALCALDIA DEL 665 AL 833 DE 2021 I DE L'1 AL 6 DE 2022
L’alcaldessa comenta que segons li ha puntualitzat la secretària general, s'ha
de ratificar un decret per a una subvenció de l'Institut Valencià de Competitivitat
Empresarial (IVACE), pregunta, als regidors, si els sembla bé ratificar aqueix
decret per a sol·licitar la subvenció i se'ls enviarà una còpia al correu electrònic
perquè ho sàpien de primera mà.
Pren la paraula Araceli Martín Blasco i comenta que per a sol·licitar a l'IVACE
un dels acords era l’acord plenari, però com no donava temps, s'ha fet d'una
altra manera mitjançant decret de l'alcaldia en ser necessària, segons les
bases de la convocatòria, la ratificació pel ple de la corporació:

ACTA PLE

Muñoz que, des del passat dia 7 de febrer fins a l'últim cap de setmana, ha
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No hi ha assumptes que tractar.
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En haver informat de la resolució de l'alcaldia núm. 96, de 17 de febrer de
2022, per a la sol·licitud d'ajudes de l'IVACE per a polígons 2022:
Primer. Ratificar en tots els seus termes la resolució, del tenor literal següent:
“Vista la resolució de 21 de gener de 2022, del president de l'Institut Valencià
de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a
projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i
serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al
pressupost de l'exercici 2022.
Vistes les bases de les subvencions que es convoquen, aquestes són ajudes
de desembre de 2022, de millora, modernització i dotació d'infraestructures i
serveis concretats en la memòria preparada a aquest efecte, d'acord amb les
tipologies indicades en l'article 3.3 d'aquestes, i seran subvencionables els
a l'IVACE següents:
a) Cost d'execució de les obres o de les instal·lacions.
b) Cost dels béns i equips.
c) Cost de redacció de projectes d'obra o d’instal·lació, d'estudis de
seguretat i salut i de direcció d'obra, sempre que es contracten

ACTA PLE

costos d'inversió en actius materials i immaterials vinculats al projecte presentat
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per a projectes o actuacions anuals, executables des de l'1 de gener fins al 31

Vist l'article 6 de les bases, corresponent al termini i forma de presentació de
les sol·licituds, entre la documentació a presentar, en el seu apartat g) es
requereix l’acord plenari quant a la participació en aquesta convocatòria.
Vist que la realització del ple està prevista per al 3 de març de 2022 i que el
termini de sol·licitud d'ajuda finalitza dilluns 21 de febrer, en virtut de les
competències que m'atorga la legislació vigent resolc:
Primer. Participar en la convocatòria d'ajudes per a projecte d'inversió per a la
millora, modernització i dotació d'infraestructura i de serveis en polígons, àrees
industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l'exercici
2022, convocada per resolució de 21 de gener de 2022, del president de
l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).
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externament.
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Segon. Que el Ple de la corporació ratifique aquesta resolució de la corporació
en la pròxima sessió de 3 de març de 2022.
Tercer. Remetre aquest acord, juntament amb la documentació descrita en
l'article 6.3 de la convocatòria, mitjançant la plataforma de la Generalitat, per
mitjans electrònics.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord a l'IVACE als efectes adients.
Se sotmet a votació el decret d'alcaldia núm. 96, de 17 de febrer de 2022, de
l'IVACE, d’ajudes a polígons per ser ratificat amb la votació següent: 6 vots a

S'informa de la relació de decrets des de l'última sessió plenària ordinària, de

L'Equip de Govern es dona per assabentat i conforme.
El grup Partit Popular es dona per assabentat i no conforme.
El grup Compromís es dona per assabentat i no conforme.
El grup Ciudadanos es dona per assabentat i no conforme.

14. PRECS I PREGUNTES
L’alcaldessa obri el torn de precs i preguntes.
Pren la paraula Manuel Moreno, portaveu del Partit Popular, i comenta que la
primera pregunta ja s'ha contestat i que consistia en si tenia prevista alguna
cosa amb les ajudes a la guerra d'Ucraïna i amb la declaració, i ja s'ha
contestat.
Manuel Moreno pregunta sobre el Pla general, si hi ha alguna novetat.

ACTA PLE

13 de gener de 2022, del número 7 al 131 de 2022.
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Vicente Pérez respon que, com ja ho va comentar en l'anterior ple, s'han fet
una sèrie de modificacions pel tema de les zones inundables i això ha portat a
modificar la zona de sòl dotacional educatiu, que està situada al costat de l'IES
i de l’Escola La Masia, però s'ha hagut de delimitar el que és una zona de gran
importància per a disminuir la zona inundable perquè obliga a modificar les
ubicacions dels edificis del col·legi d'infantil i primària. Quan estiga la DATE
aprovada es convocarà una comissió d'urbanisme perquè es vegen com
queden les propostes.

Vicente Pérez Costa respon que sí, que des de secretària i contractació s'ha
ens aporte els comptes d'explotació de 2019, 2020 i 2021 perquè es licitarà, bé
primer s'ha de publicar l'estudi de viabilitat, després passa per la fase
d'exposició i després es pujarà el plec de licitació perquè es presenten les
ofertes. La voluntat d'aquest equip de govern és que el plec tinga una duració
fins a 2032 que és quan venç el contracte de sanejament que està en vigor.
Només ha variat en una qüestió, i és que s'ha inclòs una clàusula de
responsabilitat social que estava marcada pel pacte de govern i dins del plec
l'empresa concessionària haurà de destinar un percentatge dels seus
rendiments a responsabilitat social corporativa i indicarà a l'Ajuntament a que el
destinarà.
Manuel Moreno pregunta sobre la situació de l'assessor urbanístic, si hi ha
alguna novetat.
Vicente Pérez respon que en el decret 127, de 25 de febrer, de 2022, fa
referència a l’extinció d'amortització de José Miguel Pérez Abellán.

ACTA PLE

sol·licitat ja, a l'actual concessionari, que està en pròrroga des de 2014 i que
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Manuel Moreno pregunta sobre si hi ha alguna novetat en el contracte de
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Manuel Moreno pregunta si es pot explicar alguna cosa, perquè en els decrets
de vegades no ix tot el text.
Cristina Civera respon que en alguns decrets per temes de protecció de dades
només apareixen les inicials.
Araceli Martin Blasco, secretària general de l'Ajuntament, respon que ja s'ha
sol·licitat, s'ha enviat el preavís i, per motius de caràcter organitzatiu de
l'Ajuntament, s'amortitzaran les seues funcions pròpies, aqueix decret és un
les tasques de caràcter organitzatiu de necessitat de l’Ajuntament. La situació
és aqueixa, s'ha pagat una quantitat de diners i la idea és que el 15 de març

Manuel Moreno pregunta quina ha sigut la quantitat de diners que s'ha pagat
per a amortitzar.
Cristina Civera Balaguer respon que uns 13.000 €, aproximadament.
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quede solucionat, i si volen els regidors, se'ls pot ensenyar l'expedient.
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preavís que diu que es procedirà a l'amortització de les funcions i que explica

comentar en l'anterior ple, hi ha alguna novetat.
Cristina Civera Balaguer respon que no.
Manuel Moreno comenta que, durant molts anys, s’hi va parlar del carril bici a la
platja, recorda que, aleshores, es va dir que ja era quasi una realitat i pregunta
en quina situació es troba.
Vicente Pérez Costa respon que sobre el carril bici, el projecte inicial va ser de
l'Ajuntament de Massalfassar i de Museros el que l'afectava era la CV-300
quan girava, segons el projecte marcava que s'havien de fer unes
expropiacions i quan els tècnics van fer les aportacions al projecte entre el buit
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que queda entre la CV-300 es podia fer i això és el que afecta Museros. Però
és un projecte que ha liderat l'Ajuntament de Massalfassar i li consta que
actualment està paralitzat.
Manuel Moreno pregunta que en la línia de grans obres que es fan al terme, en
la reunió que van sol·licitar sobre la CV-32 es van exposar una sèrie de millores
i pregunta si s'han fet gestions per a sol·licitar-les.

Manuel Moreno puntualitza que van ser diverses, però una millora que recorda i
que seria bona per als veïns de Museros, que la va proposar ell, va ser que
l'eixida de Museros, a la rotonda per a pujar el pont, que els veïns de Museros
al pont, perquè en el projecte no està i això i que als veïns i veïnes de Museros
els vindria molt bé.
Vicente Pérez Costa respon que a aqueixa rotonda de la qual parla hi ha una
via subterrània, ciclovianant, i es va debatre si s’hi podrien passar vehicles
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no hagueren d'eixir a la rotonda, sinó que es tinguera un ramal directe que fora
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Vicente Pérez Costa comenta si pot recordar-li que millores van ser.

una altra, però es pren nota i ho comentarà amb el tècnic.
Manuel Moreno pregunta sobre la rotonda del camí la Marta, si es fan gestions.
Vicente Pérez Costa respon que s’hi treballa, perquè aqueix encreuament són
dues vies pecuàries de la Generalitat, i que hi ha una oficina tècnica que es diu
IMAP que va ser la redactora del pla director de les infraestructures hídriques a
que es va encarregar que fera l'estudi de les partions i de les sol·licituds a la
Conselleria, i s'està fent, i el projecte d'ubicació de la rotonda està presentat a
Conselleria fa més de 6 mesos, esperem que Conselleria ens autoritze per a fer
les partions.
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Manuel Moreno comenta que ja portem un temps sense bar dels jubilats i la
gent gran del poble està inquieta, perquè és un servei molt bo per als nostres
majors, s'han tret les bases i pregunta si hi ha alguna novetat en les bases i si
es té intenció que tot el local no siga per a bar, cosa que no estan d'acord,
perquè el local ha de ser ampli per a tots els jubilats.
Vicente Pérez Costa respon que s'ha publicat el plec, no hi ha cap modificació i
quant a les condicions de la licitació, l'espai és el mateix que hi havia.

sobre el tema de les paelles universitàries que se portaven a terme a Museros,
en un local de hostaleria del nostre terme i pregunta si hi ha alguna novetat i
que ells pensen que no serà gens bo per a Museros i que cal intentar que no es
l'entorn.
Cristina Civera Balaguer respon que es va tindre una reunió amb els actuals
gerents i un sergent de la Guàrdia Civil, i se'ls va traslladar el malestar d'aquest
ajuntament i la negativa a aqueix tipus de macrofestes. Ells tenen un aforament
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porten a terme i perquè tot seran molèsties per al veïnat de la zona i per a
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Manuel Moreno comenta que ha ho va dir l’alcaldessa i ho han vist en premsa

dia i no tenen problema a ampliar dies segons la demanda, però el problema no
és aqueix, també es va traslladar tant la Guàrdia Civil i la preocupació
municipal que es té és el que facen de portes cap a fora que sí és competència
municipal, en principi no se'ls pot negar res perquè compleixen la llicència,
l'aforament, i esperem que presenten la declaració responsable a la
Conselleria, o no, en aqueix cas, estem en contacte amb la Conselleria i saben
que no és voluntat d'aquest ajuntament autoritzar aquest tipus de festes, i de
moment, poc més es pot dir.
Manuel Moreno comenta que en l'anterior ple va preguntar si s’havia pensat
augmentar l'aportació econòmica a la SUMM i, en aquell moment, ja van
manifestar que era important que s'augmentarà l'aportació i no una quantitat
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simbòlica, sinó alguna quantitat que de veritat ajude, i com a resposta van dir
que s'havien de reunir amb la directiva quan passaren festes, i pregunta si
s'han reunit i si s'ha acordat alguna cosa.
Cristina Civera respon que sí que s'han reunit amb ells, van comentar diferents
perspectives i que estudien diverses possibilitats a veure de quina manera se'ls
pot ajudar.
Manuel Moreno comenta que han vist en alguns arbres que s’han posat els
plàstic.
Beatriz Sánchez Botello respon que el que es posa ara en els arbres és una
que és perquè no pugen les rates.
Manuel Moreno comenta que hi ha una sèrie d'incendis en els últims temps i
pregunta si se sap qui els ha provocat i si es fan actuacions per a evitar-los.

ACTA PLE

cinta per a evitar que baixe la processionària i que les planxes metàl·liques sí
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mecanismes perquè les rates no pugen, en alguns metàl·lics i en uns altres de

cremen dos o tres contenidors i que la Policia Local ha intensificat el control,
però no se sap perquè es produeixen.
Manuel Moreno comenta que ja s’han llevat moltes de les restriccions per la
COVID-19 i a la Casa de Cultura encara continuen algunes en les butaques
dels corredors i demana que es normalitze i puguen asseure les persones.
Manuel Moreno comenta que prompte arribarà la primavera i, després l'estiu,
vindran les paneroles, els mosquits i les plagues i demana que comencen, el
més aviat possible, les mesures.
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Beatriz Sánchez Botello respon que independentment de les subvencions és un
servei que es presta rutinàriament i periòdicament durant tot l'any, l'Ajuntament
de Museros, i que s'intensifica quan és temporada, però com ara ja hi ha altes
temperatures perquè ja s'ha coordinat el servei.
Manuel Moreno comenta que ja queda poc per a les festes de Sant Vicent, i
pregunta si es podran desenvolupar tots els actes amb les mesures que
corresponguen.

que sí, el que depén de l'organització dels festers encara no han contactat amb
la Regidoria per a veure que van fer i que no.

d’aquesta.
Cristina Civera respon que quan hi ha festers els organitzadors són ells, els
anys que no hi ha hagut festers i s'han fet càrrec els Amics de Sant Vicent, com
ells col·laboraven, el que organitzava era l'Ajuntament. Ara com hi ha festers
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Manuel Moreno pregunta, pel que fa al tema de la cordà, qui és l'organitzador
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Cristina Civera respon que tot el que depenga de l'Ajuntament, la intenció és

l'Ajuntament s'encarrega dels actes d'aqueix dia però quan hi ha festers
s'encarreguen ells.
Manuel Moreno comenta que la cordà és una activitat tradicional del poble i que
és prou costosa de dur a terme, per la qual cosa costarà de tornar a portar-hi.
Cristina Civera puntualitza que fa dos anys, l'últim any que es va fer, era
Divendres Sant i que ella era a l'Ajuntament modificant papers perquè la
Delegació de Govern havia presentat al·legacions perquè no estaven
conformes amb la documentació.

Cód. Validación: 4XKGGH7RJ5WEPHLQZ3DFML7C6 | Verificación: https://museros.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 37 de 50

són ells els que organitzen és igual que quan no hi ha festers de Sant Roc

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

Manuel Moreno comenta que per això seria convenient en aqueix cas que
l'organitzador, com sempre ha sigut, fora l'Ajuntament i així tot seria més fàcil a
l'hora de portar-lo a terme.
Manuel Moreno comenta que demà, a les 19.00 h de la vesprada, a la Casa de
Cultura, es presenta un llibre d'un veí del nostre poble, que també ha sigut
regidor de l'Ajuntament de Museros, Jesús Piquer, i no ha vist en les xarxes
socials de l'Ajuntament que s'haja promocionat l'acte i sol·licita que igual que es
publiciten tants actes a la Casa de Cultura que també es promocione aquest

Cristina Civera respon que de normal aqueix tipus de publicacions les sol·licita
o bé la persona o bé l'entitat o bé l'organització, en aquest cas ella ha rebut una
cap tipus de publicitat. Si no ho sol·liciten no es fa.
Pren la paraula

Víctor Xercavins i Garcia, portaveu de Compromís per

Museros, i comenta que algunes preguntes ja s'han fet, i pel que fa a la SUMM,
vol remarcar que esperen que aqueixes possibilitats per ajudar-los fructifiquen i
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invitació de Jesús, però en cap moment ha sol·licitat que l'Ajuntament li faça
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acte.

Víctor Xercavins comenta que fa alguns plens ja es va parlar de la comunitat
energètica i li agradaria saber si hi ha algun avanç.
Vicente Pérez Costa respon que ja han tingut dues reunions amb la
Cooperativa Fluido Museros i, en l'última, ja se'ls va transmetre que ells havien
de presentar un document d'intencions, un projecte anunciant la voluntat de
constituir una comunitat energètica, mentre aqueix document no el presenten,
l'Ajuntament no pot fer el pas, l'Ajuntament facilita el sostre públic perquè
puguen instal·lar, però si ells no anuncien que constituiran la comunitat
energètica.
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Víctor Xercavins comenta que en l'anterior ple es va aprovar una moció
presentada per Compromís sobre el compostatge comunitari i que, el 21 de
febrer de 2022, va rebre un correu de l'ambientòloga de l'Ajuntament que
remitia un informe d'un altre tècnic de l'Ajuntament amb data de desembre i els
agradaria saber perquè s'ha tardat 2 mesos a fer-los arribar aqueix informe, si
en el ple de 13 de gener de 2022 ja van preguntar sobre el tema, i si ja existia
l'informe, se'ls podia haver enviat. En aqueix informe, es conclou que és viable i
els agradaria saber si s'ha fet alguna gestió sobre aquest tema.

Alejandro i no Paula perquè la moció es presenta en els últims dies que està
Alejandro com a tècnic de medi ambient i llavors no li semblava adequat que
vinguera una tècnica de medi ambient nova que desconeixia completament el
per la qual l'informe està firmat per Alejandro i no per Paula.
Comenta que en la moció es deia que des de la Regidoria d'Agricultura i Medi
Ambient es donaria una resposta en el termini de sis mesos, ella ha tardat dos
mesos i en la Regidoria es tracten més temes i aquest és dels últims que han
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tema i que fera un informe d’un tema que ella desconeixia, aqueixa és la raó
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Beatriz Sánchez Botello respon que el tècnic que subscriu l'informe és

Quant al contingut de l'informe tècnic, s'arriba a la conclusió que tant el tècnic
com ella no veuen factible implementar-lo directament en via pública per temes
d'olors i d’altres molèsties i ja es va comentar, en el seu moment, quan
Compromís va presentar la moció, el que el tècnic sí que aconsella és que, en
el cas de voler portar la iniciativa endavant, realitzar-la a manera de prova pilot,
a una escala molt menor en les instal·lacions dels horts socials però per a això
s'ha de disposar de l'aprovació de les persones usuàries, perquè si elles no
estan d'acord, ella tampoc els obligarà a implementar-lo allí; amb la qual cosa,
fins que no hi haja una reunió en els horts socials i es decidisca alguna cosa
tampoc es pot avançar res.
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Víctor Xercavins comenta que Manuel Moreno ja ha dit això del contenciós de
José Miguel Pérez Abellán, ja s'ha comentat la situació, la decisió d'amortitzar
la plaça, etc. el mes de novembre van demanar explícitament, i així consta en
acta, que se'ls facilitara la sentència i, finalment, el 20 de gener de 2022, ja els
la van facilitar i l'han poguda mirar, però també van sol·licitar un informe amb
els costos relacionats amb el judici i les conseqüències i no l’han rebut encara.
A més, en el decret núm. 127 i 129 amb l'amortització de la plaça que ocupava
aquesta persona i vist el que han llegit en la sentència espera que la bola no es
faça més gran i coste més diners a l'Ajuntament una cosa que, en un primer
bastant clara, l'Equip de Govern està segur que, amb l'extinció, i amb
l'amortització acaba definitivament la qüestió o això pot fer que s'òbriga un nou
front judicial i trobar-nos amb el temps amb una altra resolució judicial, que es

Cristina Civera respon que no hi ha res clar, és veritat que al principi no anava
a costar res, però no és així i no se sap el cost final.
Víctor Xercavins comenta que s'han fet avanços al web, però pregunta la data
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declare improcedent i torne a costar més diners .
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moment es va dir que no anava a costar res a l'Ajuntament i que la cosa era

perquè hi ha encara pestanyes que posa en construcció.
Vicente Pérez Costa respon que hi ha una persona contractada perquè
l’alimente de continguts.
Víctor Xercavins pregunta sobre els panells informatius que ja es va comentar
en el ple anterior que el problema era que el contracte se l’havia quedat
Vodafone, i diu si tant de temps costa realitzar aqueixa gestió per a habilitarlos.
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Vicente Pérez Costa respon que sí, que un funcionari que realitza aquestes
gestions ha aconseguit que Vodafone li donara les famoses IP perquè
l'empresa que ens va vendre els panells modifique els paràmetres.
Pren la paraula Raquel López López, regidora de Compromís per Museros i
comenta que en la sessió plenària de novembre es va presentar una moció per
a una implantació d'un programa formatiu municipal de beques remunerades
per a estudiants majors d'edat que es va aprovar per unanimitat i pregunta si
s'ha fet alguna gestió de les quals s'enumeraven en les propostes d'acord

Cristina Civera respon que no, que encara es troba en el Departament

Pren la paraula Tomás Piqueras Giménez, portaveu de Ciudadanos, i pregunta
que per a quan està prevista la reparació l'arranjament dels clots que hi ha al
carrer de les Corts Valencianes al marge dret superior del túnel.
Vicente Pérez Costa respon que avui mateix ha tingut una reunió amb
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d'Intervenció i s'informarà tan prompte com siga possible.
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perquè entren en vigor tan prompte com siga possible.

de l'ampliació de les voreres de l'encreuament del carrer del Molí i de
l’avinguda del País Valencià, i està per fiscalitzar l'expedient, això significa que
el Departament d’Intervenció ha d’aprovar la despesa perquè s'òbriga la
licitació i es contracte.
Tomás Piqueras comenta que s'imagina que els tècnics tindran en compte que
els clots són causats perquè per sota es menja la terra.
Vicente Pérez Costa puntualitza que, concretament, el clot aqueixa del qual es
parla és perquè es va afonar la canonada, es va reparar la canonada i ara fa
falta posar una capa d'asfalt.
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l'enginyer sobre aquest tema i aqueixa reparació va implícita amb la modificació
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Tomás Piqueras comenta que fa alguns plens va preguntar perquè senyalitzar
un pas de vianants a l'anglesa a Museros, això ho diu perquè al carrer de
l’Orde de Sant Jaume cantonada amb el carrer d’Alexandre VI, les plaques
estan a l'esquerra segons el sentit de la circulació i per tant aqueixa placa és
tan simple com donar-li la volta i a l'altra el mateix.
Cristina Civera respon que ho comentarà amb l'inspector de la policia perquè si
tenen aqueixa orientació entén que pot ser per una qüestio tècnica.

va comentar en l'últim ple, l'alcaldessa va respondre que com són de
construcció nova i no hi ha façana, al carrer de Massamagrell hi ha façana i que
per això ell va dir que, si es podia col·locar sobre un tub, i a la plaça de la
Tia Nati, però hi ha un tub, repeteix que és estètic.
Cristina Civera respon que, en concret, aqueixes façanes no estan
senyalitzades per aquest equip de govern, aqueixes façanes són privades i
evidentment entén que si estan en un pal el nom dels carrers és perquè al seu
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Torre, hi ha façana i el senyal està sobre un tub, no hi ha façana al carrer de la
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Tomás Piqueras comenta que pel que fa als senyals mal lligats amb filferro que

Tomás Piqueras puntualitza que si al passeig de les Palmeres les que estan
lligades amb un filferro s'imagina que la finca també és privada.
Cristina Civera respon que entén que quan es va senyalitzar aqueix sector,
l'any 2000, es demanaria alguna autorització i es faria.
Tomás Piqueras comenta que han passat dos mesos més i en l'avinguda
Santàngel continuen estant sense senyalitzar els passos de vianants a l'eixida
de Family.
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Cristina Civera respon que hi ha un informe fet pel cap de la policia local quins
passos de vianants si que requereixen tindre senyalització i quins no. S'han
encarregat els senyals i no les porten d’avui a demà i, per tant, en el moment
en què es reben se senyalitzaran no els que vosté diu sinó els que el cap de la
Policia Local considere que han d'estar senyalitzats.
Tomás Piqueras comenta que en l'anterior ple també va dir que a l'avinguda del
Rei en Jaume, que hauria d’haver una placa de vianants estava el nom del
carrer a la qual cosa la senyora alcaldessa va contestar que no tots els passos

vianants disposaran de senyalització en pla de sòl amb pintura antilliscant i

Cristina Civera respon que, la setmana pròxima, li dirà al cap de la Policia que
es llija el BOE a veure on diu tota la senyalització, ja que ella no és la que diu
quins sí i quins no, no és la cap de seguretat. Comenta que li diuen que avui
s'han començat a posar els senyals de vianants segons l'informe del cap de la
Policia.
Tomás Piqueras comenta que en l'últim ple va preguntar si s'havia col·locat
l'estop a l'eixida de Frío Mediterráneo, li van contestar que era el nou cap de la
policia que és la seua competència en aquesta matèria i era el seu criteri,
pregunta si hi ha algun criteri ja.
Cristina Civera respon que hi ha un informe en el qual diu que “aquesta
senyalització no és necessària perquè no es tracta de cap encreuament o
intersecció, sinó d'una incorporació d'un recinte privat a una via pública, en
aquests casos està clarament estipulada la prioritat de pas tant en l'article 28
de la Llei de seguretat viària com en l'article 72 del Reglament general de
circulació el qual estableix determinats punts”, haurien de senyalitzar-se totes

ACTA PLE

senyalització vertical per als vehicles” punt, no posa res més, han d'estar tots.
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les finques de propietaris amb un estop i totes les empreses que tinguen eixida
perquè s'incorporen els vehicles a la circulació.
Tomás Piqueras comenta que s'han col·locat tres espills un a la cantonada del
carrer de Massamagrell amb Blasco Ibáñez, i pregunta quina és la seua funció,
imagina que serà perquè els que ixen del carrer de Massamagrell tinguen
visibilitat i demana que el regulen bé perquè l'única cosa que es veu és més el
pas de vianants.

toquen.
Tomás Piqueras comenta que l'altre espill a l'eixida del túnel, aqueix sí que està
cap a ací, quan pugem el túnel, ja està el pas de vianants, i se n’ha posat un
que realment no sap perquè està.
Cristina Civera respon que ella tampoc ho sap i no sap perquè s'ha posat.
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ben orientat perquè qui fa l'estop sí que veu qui ix del túnel, però si venim d'allà
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Cristina Civera respon que al carrer de l’1 de Maig passa el mateix, perquè els

mirar l'espill per si ix algun vehicle del camí, perds el pas de vianants de vista.
Cristina Civera respon que tots els espills estan informats o bé pel tècnic o bé
per la Prefectura i no li consta que aqueix espill haja sigut informat ni perquè
s'ha posat.
Tomás Piqueras comenta que s'han acabat les obres de canalització d'aigua a
l’avinguda de Blasco Ibáñez i que realment és una meravella, doble tanca,
semàfor, llums per a la nit, fenomenal, ben fet, bona faena; però no obstant
això, ha portat només cinc fotos d'un dossier de quasi 80 de tot el contrari en el
qual és la vorera des del carrer de Joan de Ribera fins a Frío Mediterráneo,
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Tomás Piqueras respon que ell pensa que és un perill, perquè el que perds en

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

pregunta si és la mateixa empresa o són diferents empreses i que ell pot
passar el dossier de les 80 fotos i això és una desidia.
Cristina Civera respon que eren diferents empreses.
Tomás Piqueras demana que es tinga en compte la manera de treballar de
l'una i de l'altra.
Cristina Civera respon que no es concedeixen les obres pel tema de si posen

Tomás Piqueras comenta que, a l'avinguda de Barcelona, que no hi haja cap
tipus d'il·luminació posada i en l'altra obra hi ha un semàfor fins i tot de dia creu

Cristina Civera respon que no, en plena zona escolar, Centre Social de Dia i
zona del poliesportiu.
Tomás Piqueras comenta que té fotos d'un vianant que s'ha de baixar de la
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que passa més trànsit per aquella zona que per l'altra.
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més llums, menys llums, semàfors o tanques, s'apliquen altres criteris.

Vicente Pérez Costa comenta que quan era hora punta en el col·legi, en
direcció a l’avinguda de Blasco Ibáñez, tant de pujada com de baixada, era un
punt molt perillós i que per això es va marcar tot aqueix sistema de seguretat.
Cristina Civera respon que, a l'empresa que va fer les obres a l’avinguda de
Barcelona, se li va cridar l'atenció en diverses ocasions perquè, fins i tot, els
sacs de terra o enderrocs els deixaven i impedien que els vianants circularen
per la vorera i en diverses ocasions se'ls va requerir perquè col·locaren bé les
tanques i els sacs d'arena i d’enderrocs els mogueren a un lloc que no impedira
el pas, perquè els vianants havien de baixar de la vorera.
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Tomás Piqueras comenta que, a la primera rotonda de Blasco Ibáñez, aquesta
setmana un tràiler va haver de fer marxa enrere des de quasi el pont fins a
poder circular una altra vegada cap a fora, i un altre dia, va donar la casualitat
que ell anava davant i quan va entrar a la rotonda va baixar del cotxe i li va dir
al del tràiler que donara la volta pel pont, pregunta si es pot posar a la
cantonada algun tipus de senyal, perquè són els GPS els que envien els
camions per sota.
Cristina Civera respon que a l'entrada del municipi hi ha un senyal gran, una a
rotonda, i una altra a aqueixa rotonda i on diu que el gàlib màxim és de 3,5 m.
Vicente Pérez Costa puntualitza que s'han canviat moltes vegades les bigues

Cristina Civera puntualitza que abans d'arribar al túnel al carrer de la
Comunitat Valenciana també està senyalitzat.
Tomás Piqueras comenta que Manuel Moreno ha fet una pregunta sobre el
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del túnel perquè s'enganxen els camions.
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l'entrada a Museros, pel Centre de Dia, una altra per l'entrada a aqueixa

de Lacy i han tingut l'amabilitat de respondre a tot el que se'ls preguntava i ens
comuniquen que sí que efectivament van parlar amb l'Ajuntament, que hi haurà
ambulàncies i avui s'ha publicitat, ja aquesta vesprada, les paelles
universitàries de la Masia de Lacy i posa que només es pot accedir amb
autobús, no permetran l'entrada a ningú que hi vaja caminant o amb cotxe
particular, serà un transport llançadora el que entrarà dins, per aquest motiu el
fet que després facen el que vulguen.
Cristina Civera respon que els van dir que per a entrar a la festa era obligatori
el tiquet d'autobús i ella, davant d'ells, va intentar comprar l'entrada i no li deia
que comprara autobús, estarà molt pendents, es prendran mesures perquè hi
ha unes certes coses que pel que van comptar no quadren.
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Al principi, també van dir que la festa era fins a les 24.00, se'ls va posar
l'exemple que passa si a les 23.45 h encara hi ha 500 joves dins i van dir que
no passava res, perquè com tenien permís fins a les 03.30 h que ja se
n’anirien. També els van preguntar com anava a ser el tema de l'autobús,
perquè clar unes 800 o 900 persones que ens diuen a una mitjana de 70
persones per autobús, no van saber dir com ho gestionarien, hi ha molts
dubtes.

de tanca al parc de Joan de Ribera, pel tema de seguretat en la séquia, li van
passar un informe i es van arreglar els forats que havien al mur però el que
tipus d'informe sobre aqueix reixat.
Cristina Civera respon que tracta de recordar que en aqueix mateix informe es
comentava el tema sobre el reixat, de memòria no recorda l'informe, però quan
se li va demanar al tècnic competent va informar sobre el tema de la tanca.
Tomás Piqueras comenta que en últim ple va parlar de dos passos de vianants
que estan entre Garpeñ i l'aparcament de les autocaravanes i se li va dir que el
tècnic informaria i pregunta si se sap alguna cosa.
Cristina Civera respon que no, se'ls va enviar un correu electrònic que deia el
que s'havia comentat en el ple, però no ha hagut contestació.
Tomás Piqueras comenta que, en el web de l'Ajuntament, s'ha publicat la
convocatòria de les ajudes en matèria de habitatge, ajudes personals per a... i
pregunta quant aporta l'Ajuntament a les ajudes.
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circula per la xarxes socials és el famós reixat de fusta, pregunta si hi ha algun
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Tomás Piqueras comenta que, en sessió plenària ordinària del 16 de setembre

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

Cristina Civera respon que no són nostres, se'ls dona publicitat perquè la gent
s’assabente i les sol·liciten, però no són ajudes de l'Ajuntament.
Tomás Piqueras comenta que això en publicitat, i Vicente ho sap, seria un
focus de publicitat enganyosa, l'Ajuntament de Museros Regidoria de…
Vicente Pérez Costa respon que les competències autonòmiques les traslladen
als municipis, la Conselleria ha publicitat una sèrie d'ajudes que s'han de
tramitar mitjançant els serveis socials de cada ajuntament, i això, no vol dir que

Conselleria, ací no hi ha publicitat enganyosa.

lloc qui atorga els mitjans.
Cristina Civera comenta que l'informen sobre l'espill que comentava del pas de
vianants a l'eixida i sí que hi ha un informe del cap de la policia que considera
que és necessari per a la seguretat dels vianants a causa d'un canvi de rasant.
Tomás Piqueras comenta que vol fer un prec, cadascun tenim els estudis que
tenim, ell mai ha dit que siga un llumenera i a ell li agrada que li rectifiquen,
perquè s'aprén quan et rectifiquen, en sessió plenària de 16 de setembre de
2021, va parlar d'uns habitatges socials, l’alcaldessa va tallar la seua
intervenció i li va dir que no eren habitatges socials sinó que eren habitatges
protegits, en el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques de l'Ajuntament de Museros posa “Pintor Sorolla, 17, propietat de
l'Ajuntament per a la construcció d'habitatges, de garatges i de trasters subjecte
al règim de protecció pública VPP règim general” no VPO.

ACTA PLE

Tomás Piqueras respon que quan es publicita almenys podia posar en algun
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Cristina Civera respon que la nomenclatura, i demana disculpes perquè la
nomenclatura no era habitatge protegit, sinó que es van canviar per habitatges
de protecció pública.
Tomás Piqueras comenta que ha demanat que s'incloguera el comentari de la
senyora alcaldessa que “es rega l'horta i es desinfecta el poble” i llig
textualment: “Diccionari de la Llengua Espanyola RAE, regar, definició:
escampar aigua sobre una superfície, com la terra, per a beneficiar-la, o la d'un
carrer, una sala, etc., per a netejar-la”, i d'ací, ens deriva a una altra pàgina que
una planta per a beneficiar-la o sobre una superfície qualsevol per a netejar-la
o refrescar-la, exemple: regar el carrer”, i per tant pregunta quan es va

Cristina Civera respon que al principi de la pandèmia.
Tomás Piqueras pregunta que abans de desinfectar-les que es feia a amb els
carrers perquè abans es regava el carrer i es desinfectaven els banys.
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començar a desinfectar els carrers a Museros.
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posa regar aprén a pronunciar: “verb, escampar aigües sobre la terra o sobre

Tomás Piqueras comenta que, el 18 de març de 2020, ell va fer una proposta a
aquest ajuntament sobre el tema de desinfectar els carrers, i l'alcaldessa li va
contestar que estava tot previst per al divendres, era divendres dia 20 de març
de 2020, la data exacta.
Cristina Civera li dona les gràcies al regidor per recordar-li-ho.
Tomás Piqueras vol desitjar unes felices falles al món faller i que tots les
gaudim.
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Vicente Pérez Costa respon que abans es netejaven.
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En no haver-hi més temes a tractar, l’alcaldessa alça la sessió, i jo, com a
secretària, estenc i certifique aquesta acta.
Museros, amb data al marge
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