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

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’alcaldessa informa de les actes de les sessions plenàries de 3 i 7 de març de
2022.

l'acta de 3 de març de 2022, comenta que, en la presa de possessió de Raquel,
en l'acta diu que “va jurar amb la seua consciència i honor…” i no va jurar, sinó
que va prometre i, després, en la reproducció de la promesa falta incloure “que

El Ple de la corporació aprova les actes per unanimitat.

2. EXPEDIENT 740/2022. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE

ACTA PLE

ho va fer com ho exigeix la llei”.

Número: 2022-0007 Fecha: 20/07/2022

Víctor Xercavins pren la paraula per a puntualitzar una sèrie de qüestions sobre

L’alcaldessa presenta la proposta d'aprovació del Pla local de cremes al Ple.
Després de rebre el requeriment d'esmena de la sol·licitud d'aprovació del Pla
local reduït de prevenció d'incendis forestals de la Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i vist que,
d’acord amb l'Ordre 30/2017, de 20 de novembre, el Pla local reduït de
prevenció d'incendis forestals i el pla local de cremes són dos documents
independents l’un de l'altre, i que els dos plans tenen un procediment
d'aprovació específic i que n’és diferent en els dos plans.
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Atés que el Pla local de cremes que conté el Pla local reduït de prevenció
d'incendis forestals ha de tractar-se, sempre, d'una versió definitiva i aprovada
per la Generalitat.
Vist que l'informe de la tècnica de medi ambient exposa que el Pla de cremes
local ha d'estar aprovat per la Generalitat abans de ser introduït en el Pla local
reduït de prevenció d'incendis forestals i que aquest ha d'estar aprovat pel Ple

El Ple de la corporació, amb 5 vots a favor de l'Equip de Govern, 3 abstencions
del grup Popular, 2 vots a favor de Compromís i 1 vot a favor de Ciudadanos,
aprova el següent:
Primer. Passar el Pla local de cremes individualment a la Comissió
Segon. Aprovar el Pla local de cremes individualment pel Ple de l’Ajuntament.
Tercer. Remetre el Pla local de cremes aprovat per la Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

EXPEDIENT

434/2022.

PROPOSTA

D'APROVACIÓ

DEL

PLA

PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI 2023-2025
L’alcaldessa informa sobre el Pla pressupostari a mitjà termini 2023-2025 al
Ple, amb la resolució d’alcaldia del literal següent:
DECRET D'APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI DEL
PERÍODE DE 2023 A 2025 (EXPEDIENT G434-22)
D’acord amb la proposta formulada per l’alcaldessa sobre l’assumpte abans
indicat, vist l'informe del Departament d’Intervenció sobre aquest tema (20220040) i d’acord amb l'article 21 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de
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3.

ACTA PLE

d'Urbanisme.
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de l'Ajuntament.
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règim local (LRBRL), de 2 d'abril, pel que fa als articles 29 de la Llei orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (com
assenyala la redacció de la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial en el sector públic) i amb l’article 6 de l'Ordre de
desenvolupament del Ministeri HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per les quals es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en
l'anterior LOEPSF (segons la recent redacció de l'Ordre HAP/2082/2014, de 7
de novembre), tot tenint molt present la vigent suspensió de les regles fiscals

aquest tema, es procedeix a aprovar el Pla pressupostari a mitjà termini, del
període de 2023 a 2025, traslladats en termini per l'òrgan interventor, de el 15

ACTA PLE

de març de 2022 al Ministeri d'Hisenda i com a conseqüència,

RESOLC
Primer. Aprovar el Pla pressupostari a mitjà termini de 2023 a 2025:
A) En matèria d’ingressos:
INGRESSOS

2022

%
VAR.

2023

%
VAR

2024

%
VAR

2025

CORRENTS

5.184.900,3
6
0,00
5.184.900,3
6
143.267,09
5.328.167,4
5

3,20

5.350.817,1
7
638.535,33
5.989.352,5
0
0,00
5.989.352,5
0

3,30

5.527.394,1
4
0,00
5.527.394,1
4
0,00
5.527.394,1
4

3,30

5.709.798,14

0
14,85

638.535,33
6.348.333,47

0
-7,68

0
6.348.333,47

DE CAPITAL
NO
FINANÇERS
FINANÇERS
TOTALS

0
15,52
-100
12,41

-100
-7,71
0
-7,71

B) En matèria de despeses:
DESPESES

2022

%
VAR.

2023

%
VAR

2024

%
VAR

2025

CORRENTS
DE CAPITAL

4.873.051,93
279.307,22

3,20
178,65

5.028.989,59
778.289,21

5.194.946,25
190.525,34

3,30
361,98

5.366.379,47
880.182,22

NO
FINANCERS
FINANCERS

5.152.359,15

12,71

5.807.278,80

3,30
75,52
-7,26

5.385.471,59

15,99

6.246.561,69

175.808,30

3,56

182.073,70

141.922,55

-28,29

101.771,78

TOTALS

5.328.167,45

12,41

5.989.352,50

22,05
-7,71

5.527.394,14

14,85

6.348.333,47
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Cambra Legislativa Estatal el 13/09/2021) i la instrucció guia ministerial sobre
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per a 2022 (acord del Consell de Ministres de 27 de juliol de 2021 ratificat per la
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C) En matèria de saldos i altres magnituds:
DESPESES

2022

%
VAR

2024

%
VAR

2025

SALDO.OPS.
CORRENTS
SALDO OPS.
CAPITAL
SALDO OPS.
NO
FINANCERES
SALDO OPS.
FINANCERES
+/- AJUSTOS
SEC. C/NF
CAPACIDAD O
NECESIDAD
FINANCIACIÓN
DEUTE VIU
31/12
A curt termini
A llarg termini
RÀTIO DEUTE
VIU I
INGRESSOS
CORRENTS

311.848,43

321.827,58

322.447,89

343.418,67

279.307,22
32.541,21

139.753,88
182.073,70

190.525,34
141.922,55

-241.646,89

-32.541,21

141.922,55
0,00

-101.771,78

0,00

182.073,70
0,00

32.541,21

182.073,70

141.922,55

101.771,78

101.771,78

0,00

760.867,66

-23,93

578.793,96

-24,52

436.871,41

-23,30

335.099,63

182.073,70
578.793,96
0,15

-22,05
-24,52
-26,67

141.922,55
436.871,41
0,11

-28,29
-23,30
-27,27

101.771,78
335.099,63
0,08

0
-30,37
-25,00

101.771,78
233.327,85
0,06

D) Bases tingudes en compte per a la seua elaboració:
1. S'ha tingut en compte, com a punt de partida de 2022, tant les dades del
pressupost anual en curs, les quals són actualitzades en gran manera, com

Número: 2022-0007 Fecha: 20/07/2022

2023

ACTA PLE

%
VAR.

(Ajustos SEC) d'aquesta elaboració, vist l'últim de l’exercici de 2022 que ha
sigut, fins i tot, negatiu en partir de la nomenada suspensió vigent de les regles
fiscals, ateses les indicacions de l'òrgan interventor sobre aquest tema.
2. Així mateix, s'ha tingut especialment en compte, també, la situació previsible
pel que fa a l'endeutament, com a mínim quant al reflex de la recent operació
de crèdit concertada amb l'entitat BBVA i l'IVACE per a dur a terme l'adquisició
d'un immoble i d’altres actuacions d'inversió en aqueix immoble per un import
de 350.000,00 € i actuacions d'estalvi i eficiència energètica en sistemes
d'enllumenat públic exterior per un import de 149.651,64 € i les seues
consegüents repercussions en els capítols III i IX de despeses.
3. Per als exercicis de 2023, 2024 i 2025, s'ha tingut en compte el límit del 3,2
% per al primer any i del 3,3 % per als altres dos anys en virtut de
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l'antepenúltim acord del Consell de Ministres sobre aqueix tema, d’11 de febrer
de 2021, i vista l'òptica tendencial que suposava, perquè el Consell va procedir,
inicialment, a la seua suspensió el 6 d’octubre de 2020 i de les regles fiscals
per a 2020 i 2021, i posteriorment, en les dates ja indicades per a 2022, com es
reflecteix en la instrucció-guia per a l’elaboració corresponent subministrada pel
Ministeri Hisenda.
4. També cal indicar que es reprodueix el que va ser una novetat en aquest pla
l'exercici anterior, com el fet de reflectir 100.000,00 € com a passius
haurà de pagar, si es produeix una determinada situació i l'obligació de la qual
no està reconeguda. Aquests passius poden estar previstos en l'estat de
despeses de pressupostos o no estar-ho. Com poden ser a aquest efecte els
derivats de possibles sentències d’indemnització o equivalents.
circumstàncies realment mai vistes almenys en els últims anys, com des de
l'existència d'una crisi sanitària mundial o el recent i lamentable escenari bèl·lic
fins al que pot ser l'evolució, ara com ara enigmàtica, del concepte de l'impost
sobre l'increment de valor del terrenys vista la seua recent nova regulació, del

ACTA PLE

5. Finalment, també cal indicar que les no poques oscil·lacions per
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contingents, és a dir, despeses que, en aquest cas, una administració pública

possible increment dels costos de recollida i d’eliminació dels residus sòlids
cristal·lització o no d'algunes subvencions a obtindre en els pròxims exercicis,
pot condicionar amb les dades ací oferides; si bé, per això convé recordar el
que s'indica en el paràgraf següent.
Per concloure, cal assenyalar que ens trobem davant unes meres previsions o
plans pressupostaris per a mitjà termini a manera d'estimacions sobre aquest
tema, els quals poden ser objecte de modificació en un futur en el moment
d'aprovar els comptes concrets a aquest efecte, com estableix l'article 29.4 de
la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (segons la redacció donada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial en el sector públic): “Tota modificació
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del pla pressupostari a mitjà termini o desviació pel que fa a aquest haurà de
ser explicada”.
4.

EXPEDIENT

384/2022.

INFORMAR

DE

LA

LIQUIDACIÓ

DEL

PRESSUPOST 2021
L’alcaldessa informa de la liquidació del pressupost de 2021 al Ple, amb la
resolució d'alcaldia literal següent:

L'EXERCICI 2021 (EXPEDIENT G384-22)
Cristina Civera Balaguer, alcaldessa de l'Ajuntament de Museros, en fer ús de
les competències reconegudes en l'article 191 del Reial decret legislatiu
hisendes locals (TRLRHL), quant a la liquidació del pressupost de la corporació
que em digne presidir, i de conformitat amb el que estableix l'article 93.2 del
Reial decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol
VI d'aqueixa llei en matèria de pressupostos, i pel que fa a la Llei orgànica

ACTA PLE

2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les

Número: 2022-0007 Fecha: 20/07/2022

DECRET D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE

2/2012, de 27 abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i amb la
corporació de 22 d’abril de 2022 (2022-0074) sobre aquest tema,
RESOLC
I. Aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici de 2021 amb els resultats
següents:
Primer: magnituds relacionades amb la liquidació pròpiament dita i prevista en
el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals:
A) Fons líquids, drets pendents de cobrament, obligacions pendents i partides
pendents d’aplicació a 31 de desembre de 2021:
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1. Fons líquids: 2.907.650,48 €.
2. Drets pendents de cobrament: 2.857.722,49 €.
- Drets pendents de cobrament del pressupost corrent: 833.297,26 €.
- Drets pendents de cobrament de pressupostos tancats: 2.022.734,25 €.
- Drets pendents de cobrament per operacions no pressupostàries: 1.690,98 €
3. Obligacions pendents de pagament: 877.069,23 €
- Obligacions pendents de pagament del pressupost corrent: 575.503,04 €.
- Obligacions pendents de pagament dels pressupostos tancats: 35.445,34 €.
266.120,85 €.
4. Partides pendents d'aplicació: 351.535,77 €.
- Menys cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva (saldos que a
minorar comptes 554 i 559): -357.247,06 €.
compte 555): 5.711,29 €.
B) Resultat pressupostari de +607.083,66 €.
C) Resultat pressupostari ajustat de + 678.318,08 €.
D) Romanents de crèdit per un import total de 2.217.020,62 €.

ACTA PLE

- Més pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva (saldos a minorar

Número: 2022-0007 Fecha: 20/07/2022

- Obligacions pendents de pagament per operacions no pressupostàries:

E) Romanent de tresoreria per un import de + 4.536.767,97€, compost de:
2. Afectat a despeses amb finançament afectat o excés de finançament afectat:
718.459,01 €.
3. Per a despeses generals: positiu per un import de +1.567.677,88 €.
Segon. Magnituds relacionades amb la Llei orgànica 2/2012, de 27 abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que encara que està en
suspens la seua aplicació segons l'acord del Consell de Ministres, de 27 del
27/07/2021 ratificat per la Cambra Legislativa Estatal el 13/09/2021, si són
exigides pel Ministeri d'Hisenda per al seu càlcul a efectes merament
informatius i no d'avaluació pròpiament.
A) Estabilitat pressupostària: capacitat de finançament per un import de
429.808,97 €.
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1. Saldos de dubtós cobrament: 2.250.631,08 €.
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B) Regla de la despesa per incompliment per un import de 531.599,79 €.
C) Nivell o límit de deute: 14,06 %.
D) Estalvi net per un import de 513.165,97 €.
II. Que es done compte a l'Ajuntament Ple del contingut d’aquesta resolució en
la primera sessió que es realitze d’acord amb l'article 42 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, pel que fa a
l'article 90.2 del RD 500/90.
III. Que es procedisca a la remissió determinada en l'article 91 del RD 500/90 a
forma i terminis previstos per aquest precepte d’acord amb l'article 193.5 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la

5. EXPEDIENT 600/2021. INFORMAR DE LES DADES DEL PERÍODE MITJÀ
DE PAGAMENT I MOROSITAT DEL TERCER I QUART TRIMESTRE DE 2021
L’alcaldessa informa de les dades del període mitjà de pagament i morositat

ACTA PLE

Llei reguladora de les hisendes locals.

Número: 2022-0007 Fecha: 20/07/2022

l'òrgan competent de la comunitat autònoma i de l'Administració de l'Estat en la

6. DESPATX EXTRAORDINARI
No hi ha assumptes a tractar.

7. DACIÓ DE COMPTES
Pren la paraula Cristina Civera Balaguer que informa sobre la subvenció que ha
rebut l'Ajuntament de Museros per a pal·liar l'atur de les persones que treballen
en el camp; enguany, la subvenció que ha rebut l'Ajuntament és de 38.435 €,
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tercer i quart trimestre de 2021 al Ple.
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aproximadament, i és la mateixa quantitat de tots els anys, entre 6 i 8 persones
entraran a treballar durant els mesos de juliol i agost.
També felicita, en primer lloc, el “muserenc” Borja Alcaina Afortunado, que va
quedar 3r classificat de triatló autonòmic que es va realitzar a Bétera, i Joan
Assís Muñoz, que durant el mes d'abril va quedar subcampió de frontó dual en
el campionat provincial i posteriorment subcampió de frontó individual en el
campionat autonòmic. També felicita Remei Gallart i Cunya, jugadora de
obtindre la medalla de bronze en el Campionat d'Espanya de Seleccions
Autonòmiques de 2022.

S'informa de la relació de decrets des de l'últim ple ordinari, de 3 de març de
2022, del número 132 al 298 de 2022.

ACTA PLE

8. DECRETS DE ALCALDIA, DEL 132 AL 298 DE 2022

Número: 2022-0007 Fecha: 20/07/2022

l'Handbol Morvedre i cadet de la selecció valenciana d'handbol femení, per

El grup Partit Popular es dona per assabentat i no conforme.
El grup Compromís, es donen per assabentat i no conforme.
El grup Ciudadanos, es donen 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 són
13 regidors en la corporació i en falten dues.
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L'Equip de Govern es dona per assabentat i conforme.
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Cristina Civera respon que Sonia García no ha pogut assistir per motius
laborals i Beatriz Sánchez també havia informat que arribaria amb un poc de
retard per un tema laboral.
La primera pregunta és si es privatitzarà la neteja dels carrers.
Cristina Civera respon que, provisionalment, sí, com es va informar en la Mesa
General de Negociació, per al mes de desembre, amb la nova aplicació de la
servei. En aqueixa mesa, els sindicats van comentar que totes les places tant
del personal de neteja viària com les de personal de neteja d'edificis i el
personal de la brigada, que entraren dins de l'oferta pública perquè es cobriren
ja de manera definitiva, perquè la reforma laboral el que intenta evitar és la

Quan finalitzen els contractes que té ara el personal de neteja, tant de brigada
com de neteja pública, ja no es poden renovar, ja no es pot utilitzar la borsa
rotativa i, per això, es contractarà una empresa externa fins que aqueixes

ACTA PLE

precarietat sobretot en l'àmbit privat, però molt més en l'àmbit públic.
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reforma laboral, queda prohibit el tema de la contractació fins a fi d'obra o

places es traguen per processos, concursos o oposicions que corresponguen

Manuel Moreno comenta que, des de la Diputació, s'ha presentat un pla de
transparència, pregunta quina quantitat de diners correspon a Museros.
Cristina Civera respon que no, que de moment no té aqueixa quantitat.
Vicente Pérez puntualitza que aqueixa subvenció no s'ha demanat.
Manuel Moreno comenta que, en l'anterior ple, ja van preguntar per la situació
del bar dels jubilats i pregunta si hi ha alguna novetat.
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Cristina Civera respon que es va quedar desert i que es va passar per Junta de
Govern que s'havia quedat desert.
Manuel Moreno pregunta s'ha quedat desert i no es pretén fer res?
Pren la paraula Juan Carrión, regidor de Comerç, i comenta que el local no està
tancat, la presidenta dels jubilats té clau i poden disposar com vulguen d’aquest
però és una llàstima que la presidència o la junta que hi ha no li posen fi a

Manuel Moreno comenta que ell es refereix al bar, s'ha quedat desert i no es
busca una solució i tenim un local tancat.

Manuel Moreno comenta que ja s'ha enviat el padró municipal que regirà per al
tema de les eleccions i pregunta si hi ha alguna novetat.

ACTA PLE

Juan Carrión respon que es va traure la licitació i ningú no s'ha presentat.
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aqueix local.

Cristina Civera respon que ha augmentat a 6.668 habitants a data d'1 de gener,

Manuel Moreno comenta que estem prop de l'estiu i pregunta sobre el tema de
la piscina, si hi ha alguna novetat.
Cristina Civera respon que, al llarg d'aquest mes, eixirà publicada tota la
informació perquè es gestionen els carnets, serà com l'any passat; per a les
persones no empadronades, hi haurà un aforament màxim de 70 carnets, i per
a les persones empadronades, no hi haurà límit i que hi haurà una limitació
d'entrades diàries perquè no se sobrepasse l'aforament de la piscina.
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i que a la Casa de Cultura s'haurà de dotar una taula més.
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En els pròxims dies, també, eixirà publicada una ampliació de la borsa de
socorristes municipals, l'any passat se’n va fer una nova i només es van
presentar tres persones, i per a cobrir tota la jornada, es necessària més gent i
atés que al poble hi ha joves que s'han tret aquesta formació es donarà la
possibilitat que s’apunten a la borsa de treball.
Manuel Moreno comenta que, també, en l'anterior ple, ja va preguntar sobre el
tema d'uns contenidors i es va dir que era una qüestió temporal i això ara s'ha
pregunta què se sap del tema.
Cristina Civera respon que, oficialment, el tema de les pintades no consta per
part de cap entitat ni denúncia a la Guàrdia Civil ni denúncia oficial a
l'Ajuntament i s'han fet, i pel que fa als actes vandàlics, s'ha intensificat la
patrulla, s'han establert punts fixos, però avui en dia no es té constància ni
testimonis de qui ha pogut portar a terme aquests actes.

ACTA PLE

l'Ajuntament i els dos informes que hi ha de dues pintades és a petició de
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incrementat amb la crema de contenidors, vehicles i pintades desagradables, i

Manuel Moreno comenta que també va dir, en l'altre ple, sobre la rotonda del

Vicente Pérez respon que es va enviar a Conselleria i espera que ens indiquen
quan es poden fer les partions.
Manuel Moreno comenta que ha vist que s'han convocat les ajudes per a
combatre el mosquit tigre i pregunta si s'han sol·licitat.
Beatriz Sánchez respon que ja va contestar a aqueixa pregunta en el ple
passat i que aqueixa subvenció es demana rutinàriament tots els anys, però el
que no té és la xifra que ens correspon per municipi, però la pot preguntar i li la
pot dir.
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camí de la Marta i pregunta si hi ha alguna novetat.
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Manuel Moreno pregunta sobre les campanyes publicitàries de l'Ajuntament
que qui s'encarrega d'editar-les.
Cristina Civera respon que el tema de comunicació el porta una empresa
externa, que es diu La Base.
Manuel Moreno pregunta si els dissenys també els fan ells.

Manuel Moreno pregunta ja recurrent com és el tema del contracte de l'aigua, si
hi ha alguna novetat.

nova situació, i que cada any que passa hi ha menys temps d'explotació.
Manuel Moreno comenta que ja va preguntar, en l'anterior ple, sobre unes
millores en l'ampliació de la CV-32 i pregunta si ja s'ha parlat amb el tècnic.

ACTA PLE

Vicente Pérez respon que avança i es fan modificacions per a adaptar-lo a la
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Cristina Civera respon que depén del que siga.

carreteres i ja està licitat el plec i estan en fase de començar les obres i no
estan admeses.
Manuel Moreno pregunta si hi ha alguna novetat sobre el pla general.
Vicente Pérez respon que ha arribat un informe contradictori de Patricova, que
és l'entitat que controla les zones inundables, i s’ha fet un altre informe en el
qual es modifica la zona de planejament i a veure si s'aprova ja això de la zona
inundable. Ara el que s'ha fet és desplaçar una nova zona de gran importància
a la zona de creixement de sòl urbanitzable que és el que està a l'altra part de
l'avinguda de les Palmeres i ací entre la vorera i el que ara és sòl no
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Vicente Pérez respon que les millores que es van proposar es van enviar a
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urbanitzable i que es classificaria com a urbanitzable, i que s'hauria de fer una
sèquia amb 10 cm de calat i mig metre d'amplària i, així, s'ha indicat en
l'informe i és l'actuació que s'haurà de fer quan s'urbanitze aqueix sector.
Manuel Moreno comenta que en totes aquestes coses que ixen, si hi ha
informes desfavorables de Conselleria, amb tot això que ix, pregunta si el pla
general perilla o finalment s’aprovarà.

Museros tinga un pla general. Per cada informe desfavorable que arriba, s'ha
de fer un informe i les modificacions corresponents, però no pot dir quan estarà
aprovat.

l'assessor urbanístic, si hi ha alguna novetat.
Pren la paraula Araceli Martín Blasco, secretària general de l'Ajuntament de
Museros, i respon que ell va recórrer la part d'indemnització que se li havia

ACTA PLE

Manuel Moreno pregunta, com unes altres vegades, sobre l'acomiadament de
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Vicente Pérez respon que, des del 2007, està en això i és un desig que

pagat mensualment amb adaptació a la plaça de TAG i es va fer el judici, però

Pren la paraula Víctor Xercavins i Garcia, portaveu de Compromís per
Museros, i sobre el procés de J. Miguel Pérez Abellán, pregunta si han
presentat més qüestions.
Araceli Martín respon que ha presentat un recurs sobre la plaça i el judici és per
a l’abril de l'any 2023.
Víctor Xercavins pregunta com està el tema de la comunitat energètica, si s'ha
avançat alguna cosa.
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la plaça de TAG ja està amortitzada.
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Vicente Pérez respon que hi ha convocada una reunió per al 17 de maig de
2022 en el qual ens tornarem a reunir amb la Cooperativa i l'Ajuntament ha
sol·licitat que estiguen els tècnics, els enginyers i, també, la secretària i
l'interventor i s'ha considerat que la TAG està prou capacitada per a això i un
assessor de l'Ajuntament, i per part de la Cooperativa, venen els tècnics.
La figura de l'Ajuntament en cap moment és actora de la comunitat energètica
local és l'agent impulsor i el que cal fer és traure la licitació del sostre públic
s'apunten a la comunitat i començar.
El model d’això és el contracte que va firmar Crevillent fa anys, Crevillent és
pioner en aqueix tema, però Museros ha de traure un model de concessió
se'ls va dir que havien de presentar un document de voluntats en el qual
s’indicara que Fluid Eléctrico vol constituir una comunitat perquè sinó es pot
presentar demà Iberdrola i els guanya el terreny, ja està presentat aqueix
document i, ara, es tracta d’acostar postures.

ACTA PLE

perquè es presente un licitador. Es va tindre una reunió intermèdia en la qual
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perquè ells instal·len i comencen a produir, i després, convidar els socis perquè

perquè siga per a la Cooperativa, però això no ho pot assegurar ningú, ells
proposaven 75 anys; però en parlar amb els tècnics, avui en dia, 75 anys és
una exageració, perquè els obliga a tindre aqueix contracte 75 anys i com està
avui en dia el món tecnològic potser que en 10 anys hi haja una altra alternativa
i es considera entre 25 i 30 anys. La cosa va lenta però no per part de
l'Ajuntament.
Víctor Xercavins sap com funcionen les coses, però demana que l’Ajuntament
siga l'impulsor, que s'insistisca i que estiga sobre ells, i encara més, com està
ara mateix el tema de l'energia i la sensibilitat social i impulsar per la part que
toca com a entitat.
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L’Ajuntament traurà un plec que i s'intentarà que siga el més favorable possible
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Vicente Pérez comenta que, avui en dia, s’informa una mitjana de set
instal·lacions particulars de plaques fotovoltaiques setmanalment.
Víctor Xercavins comenta que l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de
València ha convocat la primera fase de l'estratègia Reacciona 2022 per a
mitigar i adaptar-se al canvi climàtic dotada amb més de 12.000.000 €; entre
altres línies, hi ha l’autoconsum energètic en edificis municipals, redacció de
de l'aigua, etc. i s'acaba ara el dia 23 de maig, pregunta si l'Ajuntament de
Museros ha optat per alguna d'aquestes línies.
Cristina Civera respon que sí, que en breu començarà l'execució de l'obra de
va sol·licitar i ens van concedir 74.000 €, aproximadament, i ara en el Pla
reacciona 2022 ja no es pot optar al cicle integral d'aigua per haver-lo sol·licitat
anteriorment.

ACTA PLE

millora del cicle integral de l'aigua corresponent al Pla reacciona 2021 que ja es
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plans locals de residus, conservació d'espais naturals, millora del cicle integral

Vicente Pérez puntualitza que es pot optar, però ens descompten 30 punts en
energètica, plaques fotovoltaiques a l’escoleta i al centre de dia. A l’escoleta, hi
ha 20 kilowatts i al centre de dia 25 kilowatts si ens el concedeixen.
Víctor Xercavins comenta que en l'aplicació de reserva dels paellers, la
identificació no és la persona, sinó simplement és un número de telèfon, si hi
ha algun problema i la Policia no té cap identificació personal, és complicat, en
canvi en l'aplicació de la Pobla Farnals si que t'identifiques amb el teu DNI i és
més fàcil si s'ha de demanar alguna responsabilitat a la persona. Pregunta si es
pensa canviar aqueix model.
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Vicente Pérez respon que l'aplicació és molt millorable, es va optar pel registre
amb el número de telèfon per a evitar tot el tema del tractament de la Llei de
protecció de dades, s'han adonat que la picardia existeix i que es pot fer una
reserva amb el teu número de telèfon i una altra amb el d'un amic i tindre dues
taules.
S'han consultat unes altres aplicacions per a comparar el cost per a adquirir

Víctor Xercavins comenta que sobre l'aplicació, a més de la utilitat que és el
més import, també està l'estètica, i hi ha uns errors grans en la versió en
valencià on hi ha trossos que estan en castellà i demana que es revise.

Cristina Civera puntualitza que es té un protocol per a les publicacions en les
pàgines web i moltes vegades la persona encarregada les envia a publicar
sense passar abans per la revisió de la tècnica, moltes vegades es pugen els

ACTA PLE

Vicente Pérez comenta que la tècnica lingüística està repassant les aplicacions.
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una aplicació nova o modificar l'actual.

Víctor Xercavins pregunta quin és el criteri per a tancar els paellers en dies
festius com Sant Vicent, 1 de maig i 19 de març.
Cristina Civera respon que perquè la persona encarregada és un treballador i té
dret a gaudir dels dies festius i que per això els dies festius els paellers no
s'obrin.
Víctor Xercavins insisteix que quan són festius és quan els usuaris més els
utilitzen, i si aqueix és el motiu, que la persona encarregada ha de gaudir els
festius, té dret però entre de tot el personal de l'Ajuntament s'hauria de buscar
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la manera si algú en aqueixos dies puntuals que la persona encarregada fa
festa podria algú fer-se càrrec d'obrir i tancar.
Cristina Civera respon que és festa i no hi ha més persones que puguen. Si no
es fa és perquè no es pot.
Víctor Xercavins també comenta que els paellers s'han tancat de vegades per
previsió de pluges, no per alerta meteorològica i pregunta si hi ha un protocol

Cristina Civera respon que es fa segons les previsions i no fer anar a la
persona encarregada si farà mal temps i no hi anirà la gent. En l'aplicació, es

Víctor Xercavins comenta que la Conselleria d'Economia Sostenible, mitjançant
l'IVACE, ha destinat prop de 4.000.000 € a millorar i modernitzar àrees
industrials i polígons, i pregunta si en aquesta ocasió s'ha optada a aqueixes
ajudes i per quina quantitat.

ACTA PLE

bloqueja aqueix dia i la gent no pot reservar.
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establert, o no, per a això.

ara se sol·licitaran les de 2022; a la carretera de Barcelona, es farà, a l'altura
de la gasolinera de Sampo, una millora en l'adequació d'aigües la qual se
sol·licitarà ara, i s'intentarà millorar la xarxa de sanejament de la part on està el
Family Cash.
Víctor Xercavins comenta que està molt bé que l'enllumenat públic s'haja
canviat a LED però s’haurien de revisar els fanals perquè en determinats punts
hi ha alguns que no funcionen, per exemple al carrer Major, al carrer dels
Pilotaris, al carrer de les Barraques, a la pista de patinatge, etc. i pregunta si se
sap perquè hi ha tant d'error.
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Vicente Pérez respon que durant totes les fases de substitució de l'enllumenat
públic, en la primera fase es posà un tipus de lluminària que la va instal·lar una
empresa que es va presentar, una lluminària que estava dins del plec de
prescripcions tècniques que això ha sigut un desastre i que, a més, el fabricant
d'aqueixa lluminària ha tancat, i per aquest motiu, s'ha pensat donar totes les
reclamacions que es tenen.
D’altra banda, com està dins del període de garantia i la faena que ha fet ha
alterat la garantia pròpia de la lluminària i com el fabricant ha tancat,
l'electricista que treballa per a l'Ajuntament les està revisant una a una i es
podria iniciar un procediment judicial per a reclamar, perquè per la garantia que

L'electricista fa el que pot per a reparar les que fallen, però quan plou s'omplin
d'aigua i, automàticament, es crema l'electrònica i aqueix és el problema que
tenen aqueixes lluminàries.

ACTA PLE

es va depositar per a l'obra no arriba.
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sigut una manipulació d'aqueixa lluminària per a instal·lar-la, la qual cosa ha

Víctor Xercavins insisteix que això es produeix per la mala praxi de l'empresa

Víctor Xercavins comenta que, en l'anterior ple, ja van preguntar pels panells
informatius i se'ls va contestar que estaven pendent de Vodafone i pregunta
quin problema hi ha hagut des de llavors que encara estan sense arreglar.
Vicente Pérez respon que està sobre això i en breu s'arreglaran.
Cristina Civera puntualitza que havien de vindre la primera setmana de maig
però que per les condicions meteorològiques i les pluges i que s'han de
sincronitzar amb un portàtil a la via pública no havien pogut i en adherir-se a la
central de compres amb Vodafone el sistema no és tan ràpid com el que es
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tenia abans i per aquest motiu costa tant posar-lo en marxa. El panell que era
al parc del Príncep d'Espanya havia patit uns desperfectes a la solera i s'havia
reparat tot per a posar-lo en marxa com més aviat millor.
Víctor Xercavins pregunta com en quin punt es troba el tema de la parcel·la del
costat dels horts socials que es volia dedicar a un projecte d'investigació per a
adaptar cultius als canvis climàtics.

xica que s’havia d’encarregar de liderar el projecte i li va comentar, no
oficialment encara, que es va tira endarrere.
Víctor Xercavins diu que lamenta insistir de nou, li agradaria no fer-ho
del valencià, com s’hi va aprovar, per unanimitat, i que cada vegada que ha
presentat una moció en aqueix sentit, lamenta comentar que incomplim la Llei
d’ús de l’ensenyament i el nostre reglament, en concret l'article 10.2 del
reglament municipal, ja que s'han trobat amb comunicacions a particulars que

ACTA PLE

novament, i que tots els partits estigueren atents i estigueren per la promoció
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Beatriz Sánchez respon que, recentment, ha mantingut una conversa amb la

s'han dirigit a l'Ajuntament en valencià i se'ls ha contestat en castellà, senyals
s'han instal·lat uns panells amb informació ornitològica a l'horta muserenca en
castellà i fan anar a un QR per a literalment: “Gaudir de la versió en llengua
valenciana”. Comenta si no podria haver sigut a l'inrevés i el QR ens fera gaudir
de la versió en llengua castellana i que el valencià, en plena horta muserenca,
en el seu hàbitat natural, haguera servit per a parlar de la nostra avifauna.
Beatriz Sánchez respon que ella considera que no, ha considerat tot el contrari,
que la versió siga en castellà pel fet que no pot aparéixer en valencià i castellà
alhora perquè llavors la dimensió del cartell hauria de ser gegantesca i que
quan es consulta amb el tècnic, la persona encarregada de fer la cartelleria, li
comenta que en altres pobles s’ha donat aquesta solució i a ella, com a
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persona encarregada de gestionar-ho, li sembla bé, per això s'ha fet d'aqueixa
manera sota el seu criteri i el seu gust.
Víctor Xercavins respon que el Reglament municipal del valencià diu una altra
cosa.
Beatriz Sánchez respon que s'ha donat l'opció a tot el veïnat, mitjançant el codi
QR, de gaudir de la versió valenciana, una altra cosa seria que no es donarà

Víctor Xercavins comenta que totes les persones majors que van per l'horta no
sap si disposen d'aqueixa tecnologia del QR.

major ha d'entendre el valencià, pregunta, tota persona major que viuen a
Museros entén el valencià?
Víctor Xercavins respon que es parla que hi ha un reglament d'ús però s'ha fet

ACTA PLE

Beatriz Sánchez respon que per aqueixa mateixa regla de tres tota persona
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aqueixa opció, i llavors, Víctor Xercavins tindria raó.

Víctor Xercavins comenta que està molt bé ampliar la biblioteca amb novetats
però cap de les que es van publicitar en el seu moment amb els mitjans de
l'Ajuntament era en valencià, quin missatge s’envia a la ciutadania amb aqueixa
publicitat de només literatura en castellà, que no hi ha novetats en valencià que
no valga la pena promocionar, que siguen interessants, s'ha de pensar en
aqueixes coses i equilibrar l'oferta, sinó al 50 % almenys que de 10 novetats, 2
siguen en valencià i també quan alguns dels llibres que es van publicitar tenen
versió en valencià, i és per això, que demana un poc de sensibilitat en aquest
sentit, llàstima que no estiga la regidora de Cultura i Promoció Lingüística,
perquè la pregunta era per a ella.
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sota el criteri de la regidora.
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Cristina Civera respon que li ho farà arribar a la regidora perquè la responga.
Víctor Xercavins comenta que, pel gener, es va aprovar, per unanimitat, la
implantació d'un programa formatiu municipal de beques remunerades, pel mes
de març ho van tornar a preguntar i se'ls va contestar que no s'havia fet res
perquè estaven a l'espera que el Departament d'Intervenció informara. Han
passat dos mesos més i pregunta si s'ha avançat alguna cosa, perquè seria bo
que estiguera disponible per al curs següent, es parla d'una subvenció o unes
bé que per al curs següent estiguera disponible, i que a més, es va aprovar per
unanimitat i sembla que s'aproven les coses i cauen en sac foradat.

Víctor Xercavins demana que com pel setembre o octubre és l'inici de molts
cursos i que en molts casos les matrícules són en el mes de maig, que per
aquest motiu, s'intente fer alguna cosa per veure si arriben a temps perquè si
no serà ja per a l'altre curs i la legislatura ja haurà acabat.

ACTA PLE

Cristina Civera respon que no s'ha fet res, està igual que estava.
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ajudes per a un programa formatiu municipal de beques remunerades i estaria

de l'Estació i del carrer del Molí, quan es puja per l'avinguda de l’Estació hi ha
un stop, però amb molt mala visibilitat, demana que es revise i proposa posar
un espill enfront perquè vegen, els que fan aqueix stop, els que venen per la
part de l'esquerra o posar un stop als que venen del carrer del Molí i que pugen
lliurement els que venen per l'avinguda de l’Estació perquè de vegades,
sobretot quan aparquen molt prop de la vorera on està el carregador de la
cooperativa, si aparca qualsevol cotxe davant, el que fa l’stop ha de traure molt
el cotxe perquè hi ha mala visibilitat, i sol·licita que ho tinguen en compte.
Cristina Civera respon que, des de fa deu dies, té l'informe fet, el té l'encarregat
de la brigada i es posarà l'espill quan siga possible perquè aqueix problema ja
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l'havien detectat; de tota manera, pel setembre, començarà la remodelació
d'aqueixa zona per a adequar les voreres tant d'aqueix tram del carrer del Molí
fins a l’avinguda del País Valencià i les dues voreres del carrer del Molí fins al
carrer de Sant Vicent.
Pren la paraula Raquel López López, regidora de Compromís i diu que fa ja un
temps els companys de partit van plantejar que hi havia un cert moviment de
gent que es dedica a fer pintades feixistes al poble, ara, fa poc, han tornat fereducatiu de Museros.
Aquestes es van esborrar ràpidament però encara hi ha restes en algun punt
del poble, com a l'institut, a l'horta, al pont de Bigues i a la caseta, ni Museros ni
que s'estenen pel nostre poble, no podem restar-li importància, cal eliminar les
pintades tantes vegades com siga necessari i demana, al Govern municipal,
que es plantege localitzar i controlar aqueix grup i idear una campanya de
sensibilització per a recordar l'esperit democràtic i tot el que s’amaga darrere

ACTA PLE

el seu ajuntament pot permetre aquests missatges intransigents del feixisme
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ho i la premsa s'ha fet ressò de les pintades amenaçadores en un centre

Cristina Civera respon que aquest tema existeix des del mes de setembre i
octubre de l'any passat, cada vegada que s'han vist adhesius als senyals i
pintades a les parets, la brigada municipal les ha tapades, i a mesura que han
aparegut, com ara, s'han posat nous senyals s'han encarregat adhesius per a
tapar aqueixos senyals nous i no s'ha fet cap publicació perquè així ho ha
recomanat tant prefectura de policia com l'empresa de comunicació de no
donar publicitat, en les últimes setmanes s’han fet punts fixos i de més control
al voltant de l'IES Museros i de l’Escola La Masia, però al voltant hi ha horta i
és difícil enxampar-los en el moment del fet.
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Pren la paraula Tomás Piqueras Giménez, portaveu de Ciudadanos, i comenta
que amb motiu del Dia de la Dona es va gravar un vídeo i es va penjar en el
web de l'Ajuntament en el qual eixia l'equip de futbol femení, les jugadores de
bàsquet femení, l’equip ciclista femení, el Grup de Córrer i la gimnàstica de
majors, la pregunta és per què es va gravar al grup del curs de pilates i s’ha
exclòs d'aquest vídeo.
Némesis Cardona Gómez, regidora de Polítiques d'Igualtat de Gènere,
hi un error i de fet se'ls va fer un vídeo amb el grup de pilates, va haver-hi un
error en Comunicació que va confondre pilates amb el ioga i va resultar que el
grup de pilates s'havia quedat fora, però no és per res especialment. Ja s’ha

Tomás Piqueras pregunta si quan una empresa fa un treball per a l'Ajuntament
no es revisa abans de pujar-lo.
Némesis Cardona respon que sí que es revisa, i que es va revisar, però ella no

ACTA PLE

parlat amb elles per a fer una campanya i traure el grup de pilates.
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Polítiques Inclusives, Joventut i Cooperació Internacional, respon que va haver-

coneixia les persones usuàries del curs de pilates, ella va veure un grup de

Tomás Piqueras comenta que les rajoles amb relleu que separen les voreres
de la calçada que es col·loquen a Museros, pregunta quan s'actuarà a
l’avinguda de Barcelona del número 35 al 5, és a dir, del carrer d’Antígons a la
zona de Museros La Venta.
Cristina Civera pregunta al regidor si es refereix a l'accessibilitat. Comenta que
hi ha un plànol fet per l'aparellador municipal i que, segons l'ordre de
preferència, s’executaran aquest tipus d'obres.
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Tomás Piqueras comenta que, sobre el tema de 13 de gener, ell va preguntar
que quan anava el pou de Joan de Ribera a la qual cosa l'alcaldessa va
contestar que ja estava licitat i seria per a febrer.
Cristina Civera respon que la setmana passada, que com s'han de complir els
terminis per a la presentació dels plans de seguretat i salut, el tema dels
contractes atés que ha arribat març i abril amb totes les festivitats, encara la
setmana passada en la sessió de la junta de govern es van aprovar aquests
plans de seguretat i salut, cadascun dels parcs que es remodelaran ha sigut
contracte per a començar és en la remodelació del parc del carrer de la
Mesquita, pensa que al llarg de la setmana vinent acabaran de presentar la
documentació que falta i s'iniciaren les obres.

però és agència de lectura i ho diu perquè farà una pregunta sobre la
biblioteca.
Tomás Piqueras comenta que, en el ple del 17 de setembre de 2021, ell va

ACTA PLE

Tomás Piqueras comenta que Víctor Xercavins ha fet referència a la biblioteca,
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adjudicat a una empresa i l'única que, fins avui, ha presentat tot i s'ha firmat el

comentar que el bar dels jubilats tancava, que li havia arribat la informació que
Museros un municipi de més de 6.000 habitants estem obligats a tindre una
biblioteca, i no una agència de lectura, tindre una biblioteca significa estar dins
de més programes en els quals podríem afavorir a la ciutadania quant a lectura
i tindre subvencions, ha tornat a eixir vuit mesos, se n’han anat i ha tornat a
eixir les bases per a licitar, pregunta que què passa amb la biblioteca.
Cristina Civera respon que perquè hi haja una biblioteca la llei exigeix que hi
haja uns metres quadrats i que en el lloc on està situada actualment no té els
metres per a convertir-la en biblioteca i una de les idees que s'havia pensat era
adequar la biblioteca amb part de les instal·lacions de baix però atés que és un
edifici protegit no se li pot canviar la utilitat.
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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

Vicente Pérez puntualitza que se li pot canviar l'ús, però és un edifici que s'ha
inclòs com a catàleg d'un bé de rellevància local i l'arquitecte considera que
l'actuació que s'ha de fer un únic ús comporta un projecte molt gran i és una
qüestió que de moment és inviable, fer una tasca de restauració d'aqueix edifici
de ben protegit.
Tomás Piqueras comenta que la biblioteca no ha d'estar obligatòriament en

Cristina Civera puntualitza que s'hauria de crear la plaça de bibliotecària que en
aquests moments tampoc està en la RPT ni en la plantilla.
Tomás Piqueras comenta que, en l'acta de 4 de novembre de 2021, va ser la
l'empresa Tusa, faltava una senyalització, el dia 13 de gener, l'alcaldessa va
comentar que estava en projecte i que encara no havien arribat, i pregunta si ja
han arribat aqueixes plaques, sis mesos després de la primera pregunta.

ACTA PLE

primera vegada que va dir que al carrer del Pintor Sorolla, a l'entrada a
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aqueix edifici, i que es podria situar en un altre lloc.

Cristina Civera respon que la senyalització de carrer sense eixida porta bastant
posar a la vorera contrària per l'estretor de la vorera.
Tomás Piqueras comenta que, en sessió plenària de 13 de gener de 2022, va
preguntar sobre la il·luminació dels passos de vianants de Garpeñ, on està
l'aparcament de les autocaravanes, i en sessió plenària de 3 de març de 2022,
se li va contestar sobre la mateixa pregunta que s'havia enviat un correu
electrònic amb el que s'havia comentat en el ple però que no en tenia
contestació.
Cristina Civera respon que continua sense tindre contestació, l'aparellador
municipal va enviar un informe tècnic amb els problemes d'il·luminació
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d'aquests passos de vianants i, fins avui, no s'ha tingut encara contestació de
carreteres.
Tomás Piqueras mostra una fotografia del carrer del Pintor Sorolla al final i
pregunta si es netejaran els solars.
Beatriz Sánchez respon que, després de les pluges, es notificarà el més aviat
possible per complir amb els terminis legals. Es té la intenció, des de la
govern local es tracte aquest tema.
Tomás Piqueras comenta que, a l'Ajuntament de Museros, no fa falta notificar-li
que la zona verda que hi ha davall del pont és nostra perquè es procedisca a la

Beatriz Sánchez respon que, a l'Ajuntament de Museros, no ha fet falta
comunicar-li mai perquè ella s'encarrega que periòdicament totes les propietats
de l'Ajuntament estiguen netes i que si plou com plou evidentment no estaran a

ACTA PLE

neteja.
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Regidoria d'Agricultura i Medi Ambient, que en la pròxima sessió de junta de

Tomás Piqueras comenta que a l’avinguda de Blasco Ibáñez hi ha una placa de
pas de vianants totalment doblegada, pregunta si es retirarà o s’ha de redreçar.
És a la porta del centre de dia.
Tomás Piqueras comenta que al pas de vianants que hi ha al pas a nivell, hi ha
dos forats on hi havia una placa que indicava que hi havia un pas a nivell i un
pas de vianants, la placa no està.
Cristina Civera respon que hi va haver un accident i la va arrancar un cotxe.
Tomás Piqueras pregunta si es van emportar la placa.
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punt, ni les dels propietaris privats ni les de l'Ajuntament.
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Cristina Civera respon que no se la van emportar, es va fer malbé i l'han
retirada, per a quan tinguen pals, reposar-la.
Tomás Piqueras pregunta si algú ha mirat dins del parc del Príncep d'Espanya.
Cristina Civera respon que no.

Cristina Civera respon que van retirar la gran i aqueixa la van deixar.
Tomás Piqueras comenta que l’avinguda de Lluís Santàngel és un carrer de
passos de vianants i que hi havia una placa que indicava de doble direcció i ara
tampoc existeix ja.
Tomás Piqueras comenta que a l'avinguda de la Constitució, hi havia un senyal

ACTA PLE

doble direcció i no tenen cap ratlla al sòl, continuen faltant les plaques de
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Tomás Piqueras comenta que la placa està dins.

que ja no està perquè s’hi va enganxar un camió, però el que han deixat és un
d'aigua, demana que s'intente tapar per si algú passa i intenta furgar en els
cables perquè es quedarà pegat.
Cristina Civera respon que la gent ha de saber que no ha de posar la mà on no
toca.
Tomás Piqueras comenta que a la carretera que va a Montcada, el camí de
Rafelbunyol, la que va paral·lela per la part de davant a la masia del Baró, hi ha
una quantitat de forats grans, demana que es revise aqueixa carretera.
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Cristina Civera respon que estan per a asfaltar tant la que va a Montcada com
la que va a Vinalesa,
Tomás Piqueras comenta també que, des de l'encreuament de la Marta fins al
desviament, també està per a arreglar.
Tomás Piqueras pregunta que el Pla d'inversions de la Diputació per a Museros

Cristina Civera respon que de 696.000 €, aproximadament.
Tomás Piqueras comenta que ell creia que eren 646.969,33 € i que calia

Cristina Civera respon que igual que els anys anteriors, per això es van
comprar els vehicles elèctrics a més d'altres adequacions sostenibles per a
complir amb aqueix 20 %.

ACTA PLE

presentar com a objectiu desenvolupament sostenible un 20 %.
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si se sap de quant és.

Tomás Piqueras comenta que el que li fot és una diferència de 50.000 € de la

Vicente Pérez respon que l'alcaldessa ho ha dit de memòria i pot ser un ball de
números.
Tomás Piqueras pregunta si es continua actuant amb el tema de les rates al
parc de Verdolaga, perquè continua havent rates. Trasllada la pregunta que li
ha fet un veí.
Beatriz Sánchez respon que hi ha rates en tot el poble no sols al parc de
Verdolaga. Li comenta que sembla que dona a entendre que es porta a terme
una actuació concreta al parc de Verdolaga i que les actuacions que es fan es
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fan de manera genèrica en tot el municipi no sols ací. Pel que fa al tema de les
rates, ja ho ha comentat altres vegades, la legislació no ha canviat sobre
aquest tema, s'ha de continuar fent al clavegueram no a la superfície, perquè si
es posen paranys superficials, qualsevol xiquet o qualsevol animal podria
accedir al verí que es posa perquè siga ingerit exclusivament les rates, i per
això, que a nivell de superfície no s'actua en cap lloc, l'única vegada que es va
actuar a nivell de superfície, com a excepció, va ser durant el confinament,
perquè ningú podia accedir a les zones verdes i a més estaven precintades per

Tomás Piqueras pregunta en quin punt es troba el tema de l'ADN caní.
Beatriz Sánchez respon que està completament paralitzat, ja es va comentar,
de quadrar el pressupost municipal com tots els anys i quan hi haja diners la
intenció és aquesta.
Tomás Piqueras pregunta sobre la rampa de Frío Mediterráneo, si es té algun

ACTA PLE

de fet no s'ha consignat pressupostàriament per a aquesta actuació, s'ha hagut
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la Policia Local, i no podíem eixir pel carrer.

projecte i quan es farà.
per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, exactament no li sap dir quan
s'executarà, perquè en aquests moments el personal que es tenia
subvencionable per a executar aquestes obres i que va finalitzar l’abril passat i
fins que no arribe la nova subvenció i es contracten de nou els oficials no se
continuarà amb això.
En no haver-hi més temes a tractar, l’alcaldessa alça la sessió, i jo, com a
secretària, estenc i certifique aquesta acta.
Museros, amb data al marge
Document firmat electrònicament
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Cristina Civera respon que està dins del pla marcat per l'aparellador municipal

