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

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
L’alcaldessa dona compte de les actes de les sessions plenàries de 5 de maig i
de 2 de juny de 2022.

on diu “que han desaparegut les dues plaques, que va preguntar per les
plaques del pas a nivell...” falta l'explicació que va donar l'alcaldessa, que hi
havia hagut un accident i, també, falta la seua contestació que deia que les

D’altra banda, puntualitza que quan pregunta sobre la qüestió de l’avinguda de
la Constitució, l'acta diu que era un senyal i que era un fanal que s'hi havia
caigut.

ACTA PLE

plaques estaven dins del parc.
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Pren la paraula Tomás Piqueras i comenta que en l'acta ordinària de 5 de maig

Ribera, és això, quan es va actuar i no el que posa que diu “quan s'anava el
pou”.
El Ple de la corporació aprova les actes per unanimitat.

2. RE 1933 DE 17 DE JUNY DE 2022. PROPOSTA D'ESTIMACIÓ DE LA
MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS DE LA CORPORACIÓ PER A
MODIFICAR LA LLEI 7/2022, DE 8 D'ABRIL, DE RESIDUS I SÒLS
CONTAMINATS PER A UNA ECONOMIA CIRCULAR
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També comenta que quan pregunta quan es va actuar sobre el parc de Joan de
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L’alcaldessa cedeix la paraula a Víctor Xercavins i Garcia, portaveu del grup
municipal Compromís, que procedeix a llegir la moció següent:
Víctor Xercavins, Cristina Civera, Manuel Moreno i Tomás Piqueras, portaveus
del grups municipals Compromís, PSPV-PSOE, PP i Cs, respectivament, a
l'Ajuntament de Museros, en nom i representació d'aquests, i a l'empara del
que estableix la normativa aplicable, eleven al Ple de la corporació, per al seu
debat la moció següent:

SÒLS CONTAMINATS PER A UNA ECONOMIA CIRCULAR

El dia 9 d'abril es va publicar, en el BOE, la Llei 712022, de 8 d'abril, de residus
i sòls contaminats per a una economia circular.
L'article 27.3 d'aquesta llei regula la crema de residus vegetals generats en

ACTA PLE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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MOCIÓ PER A MODIFICAR LA LLEI 7/2O22, DE 8 D'ABRIL, DE RESIDUS I

I'entorn agrari o silvícola: "Amb caràcter general, no està permesa la crema de
permetre's la crema d'aquests residus amb caràcter excepcional, i sempre que
compten amb la corresponent autorització individualitzada que permeta
aquesta crema, per raons de caràcter fitosanitari que no siga possible abordar
amb una altre tipus de tractament, motivant adequadament que no existeixen
altres mitjans per a evitar la propagació de plagues, o, en entorns silvícoles, a fi
de previndre els incendis forestals quan no puga accedir-se per a la seua
retirada i posterior gestió, en aplicació de I'exclusió prevista en I'article 3.2.e).
Els residus vegetals generats en I'entorn agrari o silvícola que no queden
exclosos de l’àmbit d'aplicació d'aquesta llei, d'acord amb l'article 3.2.e), hauran
de gestionar-se d’acord amb el que es preveu en aquesta llei, especialment la
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jerarquia de residus, i es prioritzarà el seu reciclatge mitjançant el tractament
biològic de la matèria orgànica”.
Així mateix, I'article 3.2e) estableix que:
"2. Aquesta Llei no és aplicable a:
(..)
e) Les matèries fecals, si no estan contemplades en l'apartat 3.b), palla i un
altre material natural, agrícola o silvícola, no perillós, utilitzat en explotacions
agrícoles i ramaderes, en la silvicultura o en la producció d'energia a base
la salut humana o danyen el medi ambient".
Aquesta redacció genera confusió en el sector i en els mateixos organismes
diferent segons la interpretació que es faça d'aquesta. A més, s'ha de tindre en
compte que els citats articles poden excloure els plans locals de crema ja
aprovats i que regulen de manera òptima aquesta situació.

ACTA PLE

que han de fer complir la norma, la qual cosa pot provocar una aplicació
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d'aquesta biomassa, mitjançant procediments o mètodes que no posen en perill

Igualment, la prohibició de la crema de les restes de poda o de qualsevol
situades en zones de difícil orografia amb parcel·les de xicoteta grandària i
difícil accés on s'iniciarien múltiples expedients sancionadors que danyaran
encara més la difícil supervivència d’aquestes zones agrícoles. La trituració no
és viable ni eficient en el cas d'explotacions agràries d'escassa dimensió,
moltes d'aquestes situades en territoris de dificultat orogràfica, on les
explotacions s'estructuren en abancalaments d'escassa amplària que han de
ser protegits per a evitar l'erosió. lgualment, tampoc és viable extraure, en la
majoria de les circumstàncies, aquests residus vegetals perquè un operador
públic o privat els gestione, perquè això representa un cost elevat per als
nostres productors, a la qual cosa hem d'afegir la conseqüència gens fútil dels
consums en combustible fòssil que genera el seu trasllat.
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A més, hem de tindre en compte que la crema de restolls i de restes de poda
és necessària no sols per a mantindre un adequada sanitat vegetal, sinó per a
previndre una acumulació de material combustible que podria desencadenar
incendis greus. Les cremes agrícoles s'han practicat des dels inicis de
l’agricultura, reconeixent que hem d’evolucionar cap a la trituració i
descomposició en la mateixa explotació agrària si això no compromet el
manteniment d'una correcta sanitat vegetal.
En els casos de cultius llenyosos on es procedeix a I'arrancada dels arbres per
d’aquests arbres, perquè són reservori de tota classe de patògens; per això,
una burocràcia de permisos individualitzats constitueix traves innecessàries i

Per tot això, es proposen els acords següents:
lnstar el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a:
1. Que les restes de podes dins de l’àmbit agrícola i silvícola no siguen
considerades com a residu sinó com a subproducte vegetal originat de l'activitat

ACTA PLE

dificultoses per als professionals del sector.
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a la seua renovació i replantació, resulta convenient la crema de les arrels

agrària.
economia circular, amb l'objectiu de tornar a la situació prèvia a la seua
aprovació quant a la crema de subproductes vegetals generats en l'entorn
agrari o silvícola.
3. Que es treballe de manera coordinada amb el sector agrari, davant de
qualsevol modificació normativa que puga afectar-lo.
4. Fomentar un programa d'ajudes als agricultors, i en particular, als xicotets
agricultors, per a subvencionar part del cost de les labors de trituració de
subproductes vegetals per a així fomentar la transició de la crema cap a
aquesta alternativa més sostenible.
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2. Modificar la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una
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5. Comunicar aquesta moció a la FVMP perquè procedisca al seu seguiment i
comunicació a la FEMP, així com al Ministeri per a la Transició Ecològica i el
Repte Demogràfic.
El Ple de la corporació estima la moció presentada per unanimitat.

3. RE 1097 DE 24 DE JUNY DE 2022. PROPOSTA D'ESTIMACIÓ DE LA
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP POPULAR PER A LA REBAIXA DEL

L’alcaldessa cedeix la paraula a Manuel Moreno Comes, portaveu del grup

MOCIÓ PER A LA REBAIXA DEL TIPUS IMPOSITIU EN L'IMPOST DE BÉNS I
IMMOBLES (IBI)
Que presenta Manuel Moreno Comes, portaveu del grup Partit Popular a

ACTA PLE

municipal Partit Popular, que procedeix a llegir la moció següent:
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TIPUS IMPOSITIU DE L'IBI URBANO

l'Ajuntament de Museros en nom i representació d'aquest, mitjançant aquest
s'estableix en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, i de la Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat
Valenciana, i el Reial decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En la legislatura 2011-2015, l'Equip de Govern del grup Popular va rebaixar el
tipus impositiu de l'IBI urbà fins a tres ocasions, i l’any 2013, va modificar el
tipus impositiu al 0,74 %; el 2014, al 0,66 %, i el 2015, al 0,62 %.
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escrit, i en fer ús de les atribucions que li confereix i a l'empara del que
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A mitjan 2015, el grup Popular va presentar una moció per a rebaixar el tipus
impositiu al 0,58 % perquè entrara en vigor l’any 2016, moció que va ser
desestimada per l'Equip de Govern.
Des de fa sis anys, aquesta corporació no ha modificat l'impost de l'IBI urbà, a
pesar que el grup Popular ho ha sol·licitat en reiterades ocasions.
Considerant que les moltes dificultats econòmiques que la ciutadania travessa
des de ja fa diversos anys, primer per la crisi sanitària de la COVID-19, i ara,
que ha fet que es reduïsca la capacitat econòmica de tots els veïns.
Per això, és més necessària la rebaixa d'impostos, i així, rebaixar la càrrega

És per aquest motiu, que proposem, al Ple d'aquesta corporació municipal,
l’acord següent:

ACTA PLE

fiscal dels nostres veïns.
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per la gran inflació que suposen, que no s'ha vist reflectida en els seus salaris i

1. Acordar la rebaixa del tipus impositiu de l'IBI urbà, perquè passe del 0,60 %
actual, al 0,56 % l'any 2023.
El Ple de la corporació desestima la moció presentada amb la votació següent:
6 vots en contra del PSOE, 1 vot en contra d'EU, 2 abstencions de Compromís,
3 vots a favor del Partit Popular i 1 vot a favor de Ciudadanos.

4. DESPATX EXTRAORDINARI
No hi ha assumptes a tractar.
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5. DACIÓ DE COMPTES
- Pren la paraula Cristina Civera Balaguer per a donar compte de les
felicitacions següents:
- Al “muserenc” Joan Assís Muñoz que, des de l'última sessió plenària, en els
mesos de maig i juny, ha participat en el Campionat Individual d’Escala i Corda
i s’ha proclamat campió; en el Trofeu de Galotxa El Corte Inglés, subcampió, i
en el Campionat Autonòmic Individual d’Escala i Corda, campió.
- A Gabriela Berezo Mendes, pels següents èxits esportius: en el Campionat
medalla de bronze en la modalitat de maces i en la modalitat de mans lliures, i
en el Campionat d'Espanya de Gimnàstica Rítmica, medalla de plata en la

També s’informa sobre les tres subvencions que s'han rebut:
- EMPUJU, per a contractar menors de 30 anys recents graduats o graduades,
per un import de 39.335, 75 €.
- EX PLUS, per un import de 46.748, 74 €, per a contractar dos oficials de

ACTA PLE

modalitat de mans lliures i medalla de bronze en la classificació general.
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Autonòmic de Gimnàstica Rítmica, medalla d'or en la modalitat de cèrcol,

primera per a continuar amb l'eliminació de les barreres arquitectòniques.

Pren la paraula Sonia García Ruiz, regidora de Cultura i Promoció Lingüística i
diu que, com ha eixit publicat en les xarxes socials de l'Ajuntament, agraeix
públicament, a José María García Montalt, veí de Museros, la donació que ha
fet a la biblioteca de Museros de 48 obres i dossiers musicals de pasdobles,
obres per a bandes de música, etc. També dona les gràcies a totes aquelles
persones que de manera desinteressada fan donacions de llibres a la
biblioteca.
D’altra banda, informa que el Juliol Musical està tenint un bon acolliment i que
enguany hi haurà participació muserenca, i continua, aquest dissabte, hi haurà
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- Campanya de salut pública per un import de 2.000 €.
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jazz cubà, i diumenge, amb la SUMM i un repertori de sarsuela amb tres
solistes, entre aquests el muserenc Javier Galán i convida a tots perquè hi
vagen. El Juliol Musical finalitzarà amb el concert de cambra de l'Orquestra de
la Comunitat Valenciana que es farà a la Casa de Cultura.
Pren la paraula Agustín Muedra, regidor d'Esports i Educació, i dona compte de
les activitats que s'han realitzat i que estan programades en l'Àrea d'Esports i
Educació. En l'àrea esportiva, durant el mes de juny, han finalitzat les activitats
esportives del programa Seguim amb tu, dirigides a la població infantil, hi hagut
esport com a activitat extraescolar, aquesta activitat és gratuïta per a les
famílies.

participació de 10 xiquets i xiquetes en col·laboració amb el Grup de Pilota de
Museros, activitat també gratuïta per a les famílies.
Des del Fòrum de l’Esport, les diferents entitats i clubs que el formen, han

ACTA PLE

També ha finalitzat l'activitat extraescolar de pilota valenciana amb la
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una participació de 21 xiquets i xiquetes d'educació infantil i han practicat

programat tres campus d'estiu, de durada i modalitats diverses que han servit
complementen el servei que ofereix l’Escola d’Estiu que comença el mes de
juliol.
Per als mesos d'estiu, juliol i agost, el Fòrum de l’Esport ha programat una sèrie
d'activitats de promoció de diferents esports. La festa ciclista, dirigida a tota la
població, que tindrà lloc el dia 14 de juliol; el campionat de frontenis, amater i
infantil, que es realitzarà fins al dia 18 de juliol, que és quan es disputaran les
finals al frontó municipal; la festa del running, dirigida a la població infantil que
es portarà a terme divendres 22 de juliol, i el campionat de frontó a mà, que es
realitzarà la setmana del 25 al 29 de juliol i en la qual hi haurà un parell
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d'exhibicions, una de frontenis professional i una altra dels xiquets i de les
xiquetes de l'Escola de Pilota.
Des del dia 4 de juliol, estan en marxa la piscina municipal i els cursos de
natació dirigits a la població infantil de diversos nivells com iniciació i curs
bàsic.
Per al mes d'agost, els dies 10 i 11 seran els dies de pilota valenciana al

S’anima a tota la població a participar en totes les activitats que estan
programades.

segona edició de reforç educatiu dirigida als escolars que han cursat 5é i 6é de
primària i escolars que han cursat educació secundària obligatòria, el programa
ha atés un total de 76 participants que han anat a classes de reforç escolar
durant tot el curs amb dues sessions per setmana, aquesta activitat ha sigut

ACTA PLE

En l'Àrea d'Educació, en aquest mes de juny, s'ha donat per finalitzada la
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trinquet municipal.

gratuïta per a les famílies i la valoració ha sigut molt positiva i, per això, es

S'ha col·laborat amb l'AMPA del CEIP Blasco Ibáñez, que ha portat a terme
una escola d’estiu del 22 al 30 de juny, per a donar resposta a les necessitats
de conciliació de les famílies, durant aquesta última setmana de juny, una
vegada acabat el curs escolar.
Pel que fa a l’Escola d’Estiu 2022, comenta que des de l'inici de la legislatura,
un dels objectius de l'Àrea d'Educació ha sigut impulsar aquesta activitat
dirigida a la població infantil, en dotar-la de millors recursos professionals amb
activitats adequades i diferenciades per edats i que resultarà el més atractiva
possible per als xiquets i les xiquetes que hi participen.
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programarà per al pròxim curs escolar.
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En analitzar com s'havia dut a terme aquest servei en anys anteriors, van
observar que la coordinació de l’escola d’estiu la realitzava el personal de
l’Ajuntament

sense cap

especialització ni experiència anterior en el

desenvolupament d'aquesta mena d'activitats, bastant van fer per a dur a terme
aquelles escoles d'estiu i mereixen tot el reconeixement pel seu treball.
L'opinió generalitzada que transmetia la ciutadania era que els xiquets i les
xiquetes no anaven a gust a l'escola i que aquest servei era molt millorable. Un
altre aspecte a millorar era el preu públic del servei en el seu moment, 55 € tot
d'altres ajuntaments del voltant.
L'organització i el desenvolupament d'una activitat d'aquestes característiques
tinguen experiència demostrable en aquestes activitats d'oci educatiu, aquests
professionals no els tenim a l’Ajuntament, i per això, ha sigut necessari buscarlos fora, en empreses especialitzades en el sector educatiu, alguns han
aprofitat aquesta necessitat, aquesta cerca de millora de la qualitat d'un servei

ACTA PLE

no és un tema menor, considerem que ha d'estar en mans de professionals que
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el mes, un preu que estava molt per davall dels preus de les escoles d'estiu

municipal per a qualificar-lo de privatització, que ho diguen com vulguen però

Durant dos anys, 2020 i 2021, s'ha fet una escola d’estiu amb una gestió mixta,
es van contractar els serveis de coordinació i programació, vista la situació de
pandèmia de 2020 i la situació d'incertesa de 2021, i es va optar per mantindre
el preu públic de 55 €, preu que des de l'inici es tenia previst actualitzar.
Les opinions de les famílies que han arribat durant aquests dos anys han
canviat prou pel que fa als anys anteriors, s'han valorat molt positivament les
millores implementades en l’escola d’estiu i sembla que els nostres menuts i
menudes fan més a gust les activitats que se'ls organitza durant el juliol. El
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nombre de participants de xiquets i xiquetes de l'escola de 2021 va ser de 196,
mai s'havia arribat a aquestes xifres.
L’any 2022, s'ha licitat el servei de l’escola d’estiu en contractar una empresa
especialitzada en el sector d'oci educatiu. Una de les demandes que hi havia,
en els anys anteriors, era oferir el servei de menjador, i enguany, les famílies
disposen del servei de menjador escolar.
L'empresa ha donat treball, també, a monitors i monitores de Museros que
preu del servei i s’informa, en aquesta intervenció, del nou preu públic que s'ha
actualitzat a 90 € per l’escola d’estiu i 100 € amb menjador, i pel servei de
matinera, 20 € tot el mes, i en situacions de custòdia compartida tots aquests

El nou preu públic és de 90 €, el preu d'un servei públic s'ha d'adequar a la
qualitat d'aquest, i no obstant això, és un preu més baix que el d’altres escoles
d'altres pobles veïns, és a dir, són 90 € al mes, poc més de 4 € al dia, i aprofita

ACTA PLE

preus públics estan al 50 % per a cada progenitor.

Número: 2022-0011 Fecha: 11/10/2022

complien els requisits i s’han inclòs els llocs de coordinació. S'ha actualitzat el

aquesta pujada de preu per a dir que no ixen els números, una escola d’estiu
participant, el seu preu és de 90 €, es fa l'esforç per a donar un servei de
qualitat per davall del 50 % del seu valor.
L’escola d’estiu de 2022 s'ha iniciat amb un total de 215 participants, més
participants que mai, i espere que els nostres xicotets i xicotetes gaudisquen
molt de l’escola que s'ha preparat enguany i que quan acabe el mes de juliol la
valoració de les famílies ens anime a continuar en aquesta línia.
Pren la paraula Beatriz Sánchez Botello, regidora d'Agricultura i Medi Ambient, i
comenta que vol destacar tres pilars:
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D’una banda, la neteja de camins agrícoles que es porta a terme aquesta
setmana com es va publicitar en el post de comunicació corresponent. Aquesta
campanya se sol fer tots els anys pel mes de juny, però enguany ha costat més
coordinar-la amb la maquinària especialitzada que es requereix per a això, per
la qual cosa ja hem entrat en juliol per a netejar-los.
D’altra banda, en la campanya de neteja de solars, com ha eixit publicada en el
post de comunicació corresponent, s'ha portat a terme la comprovació de la
neteja dels solars el 5 de juliol que és quan es complia el primer termini, tot
de la tècnica i el 55 % de tots aqueixos solars notificats en aquesta primera
tanda estan nets, amb la qual cosa la resta passaran per a la pròxima sessió de
Junta de Govern Local i es tornaran a notificar perquè els netegen en el nou

I finalment, sobre les parcel·les rústiques, a les quals no els afecta la mateixa
legislació perquè són urbanes, també s'han coordinat, però encara no s'ha
publicat el post de comunicació, però es publicarà la setmana pròxima. De

ACTA PLE

termini que marca la legislació vigent.
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respectant la legislació vigent de la primera tanda de notificacions. Té l'informe

dilluns a divendres, es recolliran, en el correu electrònic de la tècnica, totes les
quals consta Museros i, solament, es tindran en compte les que en termini i
forma es reben, evidentment, com es comunicarà en aquest post, i tampoc es
tenen recursos municipals per tractar cadascuna de les sol·licituds per separat i
comprovar amb el personal de la casa si és cert l'estat de la parcel·la rústica, si
està neta o no, si hi ha risc d'incendi o no n'hi ha, el veí o la veïna que ens faça
arribar la sol·licitud haurà d'adjuntar una foto a més d'indicar el polígon o la
parcel·la.
Finalment, cal afegir que els programes de desratització es realitzen
rutinàriament, com tots els anys, en general, en tota la població de Museros, i
com ordena la legislació quant al clavegueram.
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sol·licituds ja que no es pot assumir el volum de parcel·les rústiques de les
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6. DECRETS DE ALCALDIA, DES DEL 299 FINS AL 547 DE 2022
S'informa de la relació de decrets des de l'última sessió plenària ordinària de 5
de maig de 2022, des del número 299 fins al 547 de 2022.
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.

7. PRECS I PREGUNTES

- Pren la paraula Manuel Moreno, portaveu del Partit Popular, i pregunta si
l'empresa de l’escola d’estiu és la mateixa que la de l'any passat, i si és la
mateixa que fa les rutes ornitològiques.

ACTA PLE

L’alcaldessa obri el torn de precs i preguntes.
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El grup Ciudadanos es dona per assabentat i no conforme.

Manuel Moreno comenta que just al costat de la Fiat, va veure que hi havia un
forat impressionant, que es va tapar amb una fusta i que és un poc perillós.
Manuel Moreno comenta que han arribat queixes dels veïns que en els punts
de menjar per als gats, quan queda menjar no el retiren i després van les rates
a menjar-se’l i, segons diu l'ordenança, s'havien de retirar les restes.
Beatriz Sánchez respon que és veritat que han arribat queixes del veïnat, però
ningú no ha enviat cap foto i ella no els traslladarà les queixes a les xiques de
Progatmus, si no té proves que això és cert, a ella, li estranya perquè les
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Cristina Civera respon que sí.
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vegades que ha vist que els alimenten, que sol ser de nit, veu com la dona
s'espera que s’ho acaben i el retira, insta Manuel que li passe les proves.
Cristina Civera pregunta a Manuel si sap el punt exacte, perquè sap que a la
zona del carrer de Joan de Ribera hi ha un punt que no està autoritzat on
conviuen gats i rates i el personal de la neteja no es pot acostar.
Beatriz Sánchez respon que no és un punt autoritzat, però tampoc se sap si els

Cristina Civera puntualitza que la Policia Local controla el tema perquè per
qüestió de salut pública l'altre dia la coordinadora de la neteja va comptar fins a
sis rates, es veurà quins veïns donen menjar en aqueix punt no autoritzat per a

Beatriz Sánchez respon que potser s'hauria d'autoritzar el punt o autoritzar un
punt per allí a prop.

ACTA PLE

informar-los que això no es pot fer.
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donen menjar el veïnat mateix.

Manuel Moreno comenta que al parc de la Música hi ha queixes de sorolls,
alguna cosa sobre aquest tema.
Cristina Civera respon que l'únic que li consta sobre el parc de la Música, el de
les Palmeres, el de Tierno Galván i el de la Cultura, és que estem en època
estival i els joves ixen més, ixen en colla i la Policia ha intensificat la seua
presència en aquests punts per a garantir el descans del veïnat, però passarà
nota perquè sí que és cert que el parc de la Música queda més recollit.
Manuel Moreno pregunta que perquè es posen les multes tan cares, quan
algunes no són tan greus o no haurien de ser tan greus, i si es podria
comprovar.
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Cristina Civera respon que no li pot contestar perquè el criteri de cada policia
local l'aplica ell, preguntarà al cap de policia quins criteris s’utilitzen i li
contestarà.
Manuel Moreno comenta que en l'anterior ple ja va preguntar pel contracte de
l'aigua i que ara ho torna a preguntar.
Vicente Pérez respon que està a punt de publicar l'informe de viabilitat que ha

Manuel Moreno pregunta quin va ser el cost que va tindre el fotògraf que va per
a la propaganda del Govern en la fira del comerç.

Manuel Moreno pregunta si es tenen novetats sobre el tema de l'assessor
urbanístic.

ACTA PLE

Juan José Carrión respon que van ser 135 €.
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de ser previ a la licitació pública.

Araceli Martín Blasco, secretària de l’Ajuntament, respon que va posar un
creia l’Ajuntament que havia de cobrar, en virtut d'algunes sentències existents
ja del TSJ, ara s'ha interposat una demanda davant el TSJ.
Manuel Moreno pregunta si els recursos han tingut alguna decisió.
Araceli Martin respon que sí, que han tingut decisió a favor d'ell i l’Ajuntament
ha interposat una demanda davant el TSJ.
Manuel Moreno pregunta si es té alguna novetat per a les festes.
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Cristina Civera respon que no, que s'ha organitzat tot com s'ha fet
habitualment. Després de dos anys sense festes, enguany les més
assenyalades cauen en dissabte, s'ha reforçat més el tema policial i de
seguretat. El dilluns tindrà lloc la sessió de la Junta Local de Seguretat i
s’informarà de tot, però en principi és com sempre.
Manuel Moreno comenta que com són a prop les festes, felicita les festes a tots
els veïns i a totes les veïnes de Museros, que les gaudisquen, que es

- Pren la paraula Víctor Xercavins i Garcia, portaveu de Compromís per
Museros, i comenta que algunes ja s'han respost, pregunta sobre el Pla

Vicente Pérez respon que esperen la declaració ambiental estratègica.
Víctor Xercavins comenta que en uns altres plens ja han preguntat com va el
tema de la iniciativa de la comunitat energètica, i ara pregunta si s'ha fet alguna

ACTA PLE

general, i si hi ha novetats.
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respecten els uns als altres i que passen unes festes sense incidents.

gestió en aqueix sentit, perquè en l'últim ple de 17 de maig, es va dir que hi
avanços.
Vicente Pérez respon que en aqueixa reunió van estar, per part de
l’Ajuntament, els tècnics d'urbanisme i la tècnica d'administració general, com a
representant jurídica en aqueix moment de l’Ajuntament, i per part de Fluido
Eléctrico Museros, van assistir el president de la comunitat elèctrica de
Crevillent i la figura de l’Ajuntament per ser agent facilitador, i se'ls va convidar
que els tècnics de la cooperativa licitaren el sostre dels edificis públics, que és
el primer pas perquè hi instal·laren, va anar un tècnic de l’Ajuntament i un de la
cooperativa per veure aqueixes cobertes i comprovar si tenen la capacitat de
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suportar-ho i, fins avui, no han enviat cap informació de la valoració tècnica. Va
molt lenta la cosa. L'Ajuntament és agent facilitador i només pot licitar el sostre.
Víctor Xercavins pregunta si el carregador elèctric de davant de la cooperativa
de moment és només d'ús de la cooperativa, i que en parlar amb la cooperativa
els han dit que fa temps van fer una sol·licitud per habilitar el punt de recàrrega,
que es pintarà el lloc i que no han tingut resposta de l’Ajuntament.
Vicente Pérez respon que, sobre aquest tema, hi ha un error administratiu, la
projecte, passa tots els filtres d'aprovació i s'aprova, i ningú no informa que hi
ha una ocupació de la via pública, i això, comporta pagar una taxa anual, se'ls
informa, quan es detecta aquest error ja està executada l'obra. L'anterior
prosperar.
Una de les coses de les quals es parla amb la cooperativa és que quan es faça
la comunitat energètica, ell es compromet, si està en el govern, a sufragar la

ACTA PLE

assessor urbanístic va proposar una modificació de l'ordenança i no va
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cooperativa de la llum sol·licita col·locar un punt de recàrrega, presenten un

inversió i que això siga un punt de recàrrega pública, i així ja no caldria pagar

Admet que va ser un error administratiu, se'ls havia d’haver informat, vostés ho
instal·laran però, abans de fer res, ha de pagar una ocupació, com paguen les
terrasses dels bars, etc., com no se'ls va dir res, van executar l'obra i després
se'ls va dir que hi havia una taxa d'ocupació.
Víctor Xercavins comenta si tècnicament no és possible bonificar-ho, ja que és
un avanç en eficiència energètica, no hi ha cap manera.
Cristina Civera respon que era per la competència, si ve una altra
comercialitzadora s'haurien d'autoritzar totes pel mateix.
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ocupació de via pública a l’Ajuntament.

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

Víctor Xercavins comenta que en el moment que s’obriga serà perquè
qualsevol propietari de vehicle elèctric hi carregue.
Vicente Pérez respon que inicialment quan es va fer la proposta, sí que van
traslladar que hi havia un període que només podien carregar gratuïtament els
que eren socis però després hi podrien tots, però això no s'ha pogut fer i la
situació està que ell no sap si ells l’utilitzen com a punt de recàrrega. La idea és
que, si s'arribara a un acord amb la comunitat energètica, s’estudiaria la

Víctor Xercavins puntualitza que més motius perquè el tema de la comunitat
energètica vaja endavant, seria una inversió igual que les plaques solars que

Víctor Xercavins comenta que Agustín ja ha explicat els motius de la pujada de
l’escola d’estiu però volia preguntar si hi ha hagut un problema tècnic o del
Departament d’Intervenció perquè enguany no s'ha considerat la rebaixa a les
famílies que porten més d'un xiquet, la rebaixa del segon xiquet.

ACTA PLE

es generalitzaren els punts de recàrrega elèctrica.
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viabilitat d'adquirir-lo i valorar-lo com un punt de recàrrega pública per a tots.

Vicente Perez puntualitza que sobre aqueix tema l'Àrea d'Infància col·labora
directament amb l'Àrea d'Educació i el tema d'aqueixes bonificacions, des de
Serveis Socials, dels 215 xiquets i xiquetes que hi ha inscrits hi ha molts que
tenen cost zero perquè des de Serveis Socials es considera que és necessari
donar-los aqueixa ajuda.
El barem de la licitació era fins a 204 xiquets i xiquetes i els últims que han
entrat, que eren ucraïnesos, també s'han beneficiat d'aqueixa ajuda. Hi ha
alguns serveis públics que per la seua naturalesa són deficitaris i aquest n’és
un, però ell no entén que siguen ruïnosos, hi ha molta diferència entre deficitari
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Agustín Muedra respon que no s'ha considerat.
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i ruïnós. Comenta que Víctor va estar al capdavant d'aqueixa àrea i sap el cost
real que tenia l’escola d’estiu.
Víctor Xercavins comenta que li sembla molt bé que des de Serveis Socials es
bequen i paguen el 100 % a moltes famílies que no poden, i també, el tema del
menjador, que hi haurà una part important del menjador que es cobreix amb
persones que venen de Serveis Socials, però la seua pregunta no era aqueixa,
la seua pregunta es referia a les famílies normals que no tenen problemes de
serveis socials, però en les anteriors convocatòries, en la de l'any passat, sí
mateixa família, tenien una reducció sobre el preu inicial.
Agustí Muedra respon que era el preu públic que estava vigent fins enguany i

Víctor Xercavins comenta que, pel novembre de 2021, es va aprovar, per
unanimitat, una iniciativa de Compromís per a la implantació d'un programa
formatiu municipal de beques remunerades per a estudiants menors d'edat, i

ACTA PLE

que es va canviar.
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que estava previst el segon germà o posteriors, si hi havia tres o més d'una

que han preguntat en tots els plens posteriors si s'ha fet alguna gestió de les
que estiguera disponible per al curs següent.
Cristina Civera respon que continua en la mateixa situació, i que és cert que en
altres pobles dels voltants han tret aquesta modalitat i s'ha recollit tota la
informació per veure si així facilita, al departament econòmic, la seua
fiscalització i el seu informe.
Víctor Xercavins puntualitza que un ple, dos mesos, però que 4 o 6 mesos, li
sembla no dir raonable, però es pot entendre, però a Compromís ja els sembla
una presa de pèl i una falta de respecte al ple, i diu al ple que perquè es va
aprovar per unanimitat per tots els membres del ple.
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Sembla que s'aproven les coses per unanimitat i després cauen en sac foradat
i es té aquesta sensació perquè està aprovat des de novembre, a més que ells
sempre ho pregunten no ho han deixat estar, sol·licita que es pose
l'accelerador i que es pose en marxa perquè és una presa de pèl a tots els
veïns i veïnes de Museros i a nosaltres que vam votar a favor.
Cristina Civera respon que abans de la iniciativa de Compromís, en el
pressupost municipal, hi havia una partida dotada de Museros et beca, no es va
inventar res en la proposta de Compromís perquè ja estava en el pressupost,
mateix, que el Departament està sota mínims, està desbordat i fiscalitza el que
és més urgent; no obstant això, demà traslladarà la indignació de Compromís i

Víctor Xercavins comenta que, enguany, no es farà la Ruta de la Tapa,
pregunta si és cert, i si és cert, els motius.
Juan José Carrión respon que és cert que enguany no es farà, i que el motiu és

ACTA PLE

si obté alguna resposta la farà arribar.
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però si es lligen els informes del Departament d’Intervenció sempre posa el

perquè no s'han presentat restaurants per a portar-la a terme, es va convocar
un bar, és inviable.
Víctor Xercavins pregunta sobre els panells informatius, i diu que ja ha
preguntat en diverses ocasions, ara han vist que ja estan en marxa, està l'escut
del poble i l'hora i pregunta si la informació no es posa per alguna qüestió
tècnica i que com és la previsió per a posar-la.
Cristina Civera respon que no s'ha fet perquè la persona responsable té uns
dies de permís i no s'ha pogut començar a programar, la idea és que la
setmana pròxima comence; a causa del canvi de companyia, el més difícil era
començar a connectar.
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Vicente Pérez respon que dilluns hi ha un curs en línia dels fabricants dels
panells juntament amb els funcionaris i tècnics de comunicació que seran els
que es coordinen per a portar els panells informatius.
Víctor Xercavins comenta que, en l'anterior ple, el canvi a l'enllumenat públic
net anava en bona direcció però que s'havien generat problemes en diferents
punts, es va dir que aqueixos problemes no els podia solucionar l'electricista
del poble perquè era cosa de l'empresa i que era un problema de mala praxi de
l'empresa adjudicatària, però el problema persisteix en diferents punts, i

Vicente Perez respon que en diferents punts on existeix instal·lació feta per
aqueix contractista, l’Ajuntament realitza reparacions puntuals, i que fa tres
contractació, van parlar de posar una demanda, perquè el contractista prefereix
perdre la garantia que assumir la mala execució de la instal·lació.
Víctor Xercavins comenta que pel que fa al tema de les lluminàries vol fer un

ACTA PLE

setmanes, aproximadament, els tècnics juntament amb la secretària i
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pregunta si s'ha avançat en alguna qüestió.

prec que els han fet arribar, per a continuar la línia de l'estalvi energètic, que
Casa de Cultura quan ja no hi ha actes?; en aquests moments, té més llum que
un quiròfan, segons paraules d'un veí, es podria ressaltar l'edifici, però amb una
llum més tènue.
Sonia García respon que els focus que hi ha no són regulables, però es poden
canviar.
Víctor Xercavins comenta que el tema de les inundacions en el túnel de
l’avinguda de les Corts Valencianes, i pregunta si ja s'han resolt i si es podria
explicar a la ciutadania com era el problema i com és la situació actualment.
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Vicente Pérez respon que el problema no està solucionat, està canalitzat
perquè es vaja per un altre lloc, és un tema que té tota la comarca, és la capa
freàtica, en l'eixida del túnel de Museros, en el mur, hi havia una fissura per on
hi havia una filtració d'aigua que és el que provocava que s'inundara el carril i
quan entrava en l'embornal les bombes es posaven en marxa, les bombes es
van cremar, perquè aquestes estan preparades per a l'aigua de la pluja i
actualment treballen les vint-i-quatre hores.
El que s'ha fet ha estat canalitzar la via d'aigua que eixia del mur de l'esquerra
continua bombant tota l'aigua al pou on es recull tota l'aigua, aqueixa és
l'actuació. Estan pendent de les revisions de les bombes perquè treballen les
vint-i-quatre hores al dia, passa en uns altres pobles, ja van tindre una reunió

Víctor Xercavins comenta que ell va passar i l'aigua continua eixint.
Víctor Xercavins pregunta sobre la renovació dels parcs, en el ple de maig es

ACTA PLE

comarcal i el tema és que ha pujat el nivell freàtic.
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pegat a la vorada al centre del túnel i d'ací s'ha canalitzat a l'embornal i s’hi

va dir que el del carrer de la Mesquita era on començarien les obres de manera

Cristina Civera respon que ahir en la sessió de la Junta de Govern Local,
prèviament a l’informe de la directora d'obra, es va concedir una ampliació a
tots els licitadors fins al 5 d'agost, al parc de la Mesquita sí que està
senyalitzada la via pública perquè ja comencen a dur a terme els treballs, però
la resta han demanat una pròrroga que se'ls ha concedit fins al dia 5 d'agost
perquè estiguen finalitzats. El lot 1, que és el parc de Joan de Ribera, es va
adjudicar a Saludes Parques; el lot 2, que és el de Blasco Ibáñez, es va
adjudicar a l'empresa Euroseñal; el lot 3, que és el de Mesquita, a Savia
Proyectos, i el lot 4, que és el parc de Tierno Galván a Oziona, segons l'informe
de la tècnica redactora i de la directora d'obra, vista la situació del sector i la
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demora dels fabricants dels jocs, la producció dels quals ha estat afectada per
l'escassetat de materials i la vaga de transports... i no l’han pogut presentar
dins del termini i en la manera escaient i vista la necessitat de l’Ajuntament de
Museros per a finalitzar aquestes obres resultaria contraproduent resoldre els
contractes i tornar-los a licitar, i per és això, que es comprometen, en un termini
entre tres setmanes i un mes, a tindre'ls acabats.
Víctor Xercavins indica que Beatriz Sánchez ja ha comentat la neteja de

Cristina Civera respon que ha sigut complicat coordinar la maquinària i el
treball.

que té la maquinària especialitzada per a això, enguany no estava disponible i
buscar algú prop d’ací ha costat un poc.
Víctor Xercavins pregunta si és el mateix que fa el desbrossament de les

ACTA PLE

Beatriz Sánchez puntualitza que la persona a la qual s'acudeix tots els anys, i
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camins, però que ho repetisca.

Beatriz Sánchez puntualitza que el que es notifica és que es netegen solars
privats.
Cristina Civera respon que s'ha contractat una empresa a Foment per a portar
a terme aqueix desbrossament i la neteja.
La situació de personal és la que és i que per a dur-ho a terme s'ha hagut de
contractar una empresa que és Foment que fa les tasques de desbrossament i
d' aigualeig de tot el municipi.
Víctor Xercavins pregunta si s'ha fet ja el desbrossament.
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Cristina Civera respon que es porta a terme, que falta la plaça del Castell que
s'ha de fer a mà i que aquesta setmana s'acabarà.
Víctor Xercavins felicita tots els veïns i veïnes de Museros per motiu de les
festes que començaren en poc de temps.
- Pren la paraula Tomás Piqueras Giménez, portaveu de Ciudadanos, i
comenta que perquè no es retransmet el ple, quin és el motiu.

s'ha pogut retransmetre i en la comunicació del WhatsApp ho indicava i no
indicava que fora pel canal de Youtube.

de 2 de juny, ell va votar a favor de l'acord que hi havia amb l'església per a
reparar l'ermita, i que ho tornaria a fer, que ningú intente donar-li la volta a la
truita, però si que va dir que es reservava el dret per a fer algunes preguntes en
el ple sobre l’expedient de l'ermita, perquè una cosa és fer les coses i una altra

ACTA PLE

Tomás Piqueras indica que partint de la base que, en la sessió extraordinària
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Cristina Civera respon que perquè la persona responsable està de permís i no

El dia 14 va pujar a les oficines d'Urbanisme, va parlar amb un funcionari i li
preguntà un dubte, en els projectes que s'han presentat, n’hi ha dos, un d'una
empresa de Museros i un altre d'una empresa de Xiva, l'empresa de Xiva són
12.400 € i la de Museros són 12.600 € i pregunta on està la diferència i segons
s'ha aprovat hi ha una ajuda de 20.000 € i el que aporte l'església.
El funcionari es posà a buscar papers i no donava amb el motiu, va cridar Rafa
Tamarit i una cosa és que tinga la sensació que s'han rigut en la teua cara i una
altra és que es riguen, li fa la mateixa pregunta a Rafa Tamarit, com que en
aquest expedient ell ha votat aquests dos pressupostos, i comença a riure i diu
que això no és i Tomas insisteix que això és el que ell ha votat, que això és el
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que hi havia en l'expedient i trau un document que és un pressupost per 20.000
€.
Cristina Civera respon que el primer aclariment és que s'ha fet un conveni amb
la parròquia i això és el que es vota, el conveni, l’Ajuntament dona una
subvenció nominativa a la parròquia de 20.000 € perquè aquesta execute la
millora dels seus accessos.
Vicente Pérez puntualitza que quan va sorgir aqueixa proposta l'aparellador va

D'aqueixa primera memòria valorada, a la potestat que té el titular de l'edifici,
que en aquest cas és la parròquia i ells van decidir després canviar els
municipal era fer un formigó imprés i, després, ells van decidir posar una
rajoleta i és per això el pressupost del contractista puja a 25.000 €, i per aquest
motiu, està el conveni perquè si ells continuen pujant o consideren que volen
millorar en el conveni s'acorda que l’Ajuntament arribarà fins a 20.000 €.

ACTA PLE

materials que es col·locarien en l’obra, el que havia quantificat l'aparellador
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fer una memòria valorada, en la qual ell va quantificar aqueixos 13.000 €.

portat a terme.
Vicente Pérez fa constar que el que el funcionari li va ensenyar va ser la
primera memòria valorada que es va estudiar en un principi, fins i tot si la
competència era una competència impròpia de l’Ajuntament, fer una actuació
en un edifici que no és municipal i per això els juristes van informar que no es
podia fer. El que es va votar va ser un conveni fins a 20.000 €; si es volen
gastar 25.000 o més, l’Ajuntament pagarà 20.000 €.
Tomás Piqueras comenta que, això, ho té clar, però diu que en l'expedient
apareixen altres documents.
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Cristina Civera puntualitza que aqueixos són documents previs, que suposava
el cost i la valoració, si es podia executar, tot el que hi ha excepte el conveni
que es va aprovar la resta no serveix de res, perquè eren valoracions prèvies
que en no ser de titularitat municipal no s'han portat a terme, per això se’ls
dona la subvenció nominativa fins a 20.000 € i el que ha passat de 20.000 €
s'han fet càrrec els festers de Sant Roc i la parròquia.
Vicente Pérez diu a Tomás que ell té documentació que forma part de

Tomás Piqueras puntualitza que la documentació li la van enviar al seu correu,
no es va enviar per escrit.

Tomás Piqueras respon que l’Ajuntament, que en l'expedient que s’envia està.
Que portarà el seu ordinador per a veure d'on va eixir.

ACTA PLE

Vicente Pérez li pregunta qui li va enviar el correu.
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l'expedient, i que l'ha de sol·licitar per escrit.

Cristina Civera puntualitza que, des dels expedients, ells poden accedir a tot el
tenen accés a tot, per això en l'últim ple o comissió li va comentar “perquè en
l'expedient de pressupostos el puc veure tot, perquè és una modificació i té
accés a tot l'expedient…”. Tota la informació que hi ha en l’expedient s'assigna
per a les comissions.
Tomás Piqueras respon que ell ho té perquè algú li ho envia, sí que és cert que
el següent sí que va asseure i li’l van entregar en mà quan va dir que aquest
tema no el tenia clar.
Vicente Pérez pregunta qui li ho va donar, a l’Ajuntament o a la parròquia.
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Tomás Piqueras respon que a l’Ajuntament.
Araceli Martín, secretària de l’Ajuntament, li pregunta si li han fet firmar algun
document de protecció de dades i insta a reunir-se amb Tomás i que li ho
explique tot.
Vicente Pérez respon que l'obra que s'està fent és aquesta i el que no entén és
com algú li dona aqueixa documentació. Que els polítics quan volen informació

Cristina Civera puntualitza que en aquest sentit cada vegada que sol·liciten
informació per registre d'entrada se'ls facilita.

li van sorgir més dubtes i que hi ha coses que, a ell, no li quadren.
Vicente Pérez respon que no li ha de quadrar res, li ha relatat el que inicialment
es va proposar, es va valorar i se li va encarregar a un tècnic municipal, va fer

ACTA PLE

Tomás Piqueras respon que li van donar la documentació i quan li la van donar
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tenen accés directament a la secretària, al regidor o a l'alcaldessa.

una memòria valorada i quan es va veure que era una competència impròpia
seguir era aquest, i ells van decidir quina actuació i el tècnic municipal es va
retirar com a responsable de la direcció d'aqueixa obra i de fet la dirigeix un
altre tècnic.
Tomás Piqueras diu que si el tècnic que li va atendre i li va donar aqueix
document, en lloc de crear el dubte li ho hauria d'haver explicat millor.
Vicente Pérez respon que li ho hauria d'haver preguntat a ell i li ho hauria
explicat.
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Tomás Piqueras diu que va anar a Urbanisme i no hi era ell i el van atendre els
funcionaris.
Tomás Piqueras comenta que li va parèixer malament que el pressupost no
quadrara amb els 20.000 €.
Cristina Civera comenta que quan es va fer la modificació de crèdit es parlà
d'uns 13.000 €, aproximadament, i que com en totes les modificacions de
crèdit, l'interventor per precaució sempre les eleva, i és per això, que en lloc de
partides, d'una banda 15.000 €, i d’una altra, 5.000 €, perquè teòricament
l'Ajuntament de Museros té un tros que és de titularitat municipal que després

Eren 15.000 € i 5.000 € en conceptes diferents, un perquè pensàvem que
teníem titularitat i repararíem un accés directament i l'altre amb la parròquia per
això hi ha 20.000 € i no correspon amb els 13.000 €, però es va elevar la
quantitat per a no quedar-se curts, i després, en dir que no és de titularitat

ACTA PLE

no ha aparegut això en cap lloc.
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13.000 €, va posar 20.000 € per si de cas. Quantitat que es va posar en dues

municipal i se li passa la pilota a la parròquia, es firma el conveni amb ells dels
de 20.000 € es farà càrrec la parròquia.
Tomás Piqueras comenta que tampoc entén que per tan poca diferència es
contracte una empresa de Xiva i no la de Museros.
Vicente Pérez respon que s'ha contractat amb l'empresa de Xiva per tindre un
compromís d'execució de termini i forma, no és la diferència de preu. La
parròquia ha decidit, pel compromís de l'empresa, de complir l'obra en termini i
forma i l'amo decideix gastar-se 1.100 € més perquè estiga acabada abans de
festes.
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Tomás Piqueras comenta que ja s'ha parlat de la neteja de solars i d’altres, ha
dit l’alcaldessa que s'han contractat els treballadors de Foment i pregunta si no
hi havia cap agricultor a Museros que ho poguera fer.
Cristina Civera respon que es va demanar un pressupost a una empresa i el
pressupost que van rebre és el que s'ha executat.
Tomás Piqueras pregunta si a Museros no hi ha autònoms, si se'ls ha

Cristina Civera respon que el desbrossament és amb màquines especials, amb
una sèrie d’EPIS i mesures de seguretat a complir i ens l'ha prestat l'empresa

Tomás Piqueras comenta que hi ha una senyora que porta sis mesos queixantse d'una parcel·la pegada a la seua casa, pregunta com és el procediment.
Beatriz Sánchez respon que el procediment normal i habitual és mitjançant el

ACTA PLE

que ho fa habitualment.
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preguntat.

registre d'entrada i, a més, li comenta que ha imprés una conversa privada per
perquè no és el seu correu personal és el de la Regidoria. La campanya de
neteja de solars és anual, els veïns són lliures per a enviar la seua queixa al
llarg de l'any, però la campanya es fa quan es fa i sempre és a l'estiu per perill
d'incendi i els solars que estan prop d'on es fan les festes. Que aqueix solar
estiga brut no significa que no s'haja notificat.
Tomás Piqueras comenta que, des de l'últim ple de maig, que ell va comentar
el tema dels solars de l’Ajuntament, fins al 30 de juny, han passat 56 dies.
Beatriz Sánchez respon que, en el ple passat, ja va comentar que la neteja de
solars passaria per la pròxima junta, en aquests 56 dies ha passat el termini
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que tenen ells per a netejar-los, ha passat el temps que té la tècnica per a fer
una a una les notificacions per a la reunió de comprovació amb els tècnics
d'urbanisme, perquè molts solars ja no són solars, ja estan edificats i ha passat
el temps d'espera d'aqueixa junta local, i que ha portat el procediment.
Tomás Piqueras comenta que pel que fa a la campanya de solars de titularitat
municipal en falten dos, un darrere de Factory Matalàs, i l'altre, en la famosa L,
paral·lel al carrer de les Barraques.

Els peons agrícoles s'han incorporat fa poc i quan arribe el moment ho faran.

Tomás Piqueras comenta que al carrer de Martorell hi ha un pas de vianants,
justament a la porta de Factory Colchón, que li falten les dues baranes i que el
pitjor és que al terra hi ha uns tubs de punta i que és perillós.

ACTA PLE

Beatriz Sánchez pren nota.
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Cristina Civera respon que això no és tot de l’Ajuntament, és només la meitat.

Tomás Piqueras comenta que el fanal que va caure per un accident enfront del

Vicente Pérez respon que es pren nota i ho passa a l'electricista.
Tomás Piqueras comenta que, a l’avinguda de les Palmeres, hi ha tres fanals
que tenen les tulipes trencades i que una està damunt d’un banc i que està a
punt de caure.
Tomás Piqueras indica que un veí li ha dit què es podria fer amb el punt de
recàrrega de mòbils que vas amb el teu carregador i recàrregues. Està al
pàrquing de Blasco Ibáñez i és un perill per si algun xiquet toca aqueixos
cables.
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Vicente Perez respon que allí hi ha un centre de transformació i que han tret un
cable. Aqueix centre de transformació és de la cooperativa i només tenen
accés ells.
Tomás Piqueras comenta que l’Ajuntament ha publicat ajudes de lloguer de la
Generalitat Valenciana, li sembla perfecte, qui envia els diners? Diu que parlant
amb un jubilat li comenta que hi ha un programa de viatges de l'Imserso i
pregunta si també és de la Generalitat i demana que simplement es publique

Vicente Pérez respon que en aquest cas el que fa Serveis Socials és ajudar,
perquè estan en vigor les ajudes que pot sol·licitar qualsevol veí o veïna
sempre que complisquen els requisits, en aquest cas el que fa l’Ajuntament és

Tomás Piqueras insisteix que es publique qui posa els diners i que li sembla
molt bé que l’Ajuntament ajude a sol·licitar les ajudes.

ACTA PLE

donar suport a la gent que el sol·licite.
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qui paga i posa els diners.

Vicente Pérez respon que, en la publicació de l’Ajuntament, sí que posa l'origen

Tomás Piqueras comenta sobre la rampa de Frío Mediterráneo i pregunta si ara
vindran dos oficials i si es podrà fer.
Tomás Piqueras comenta que sobre el fet de demanar les coses per escrit, el
que no són expedients, ell va demanar un informe tècnic o criteri tècnic
municipal del motiu pel qual s'eliminava aquella barrera i, tot aprofitant la visita
que va fer a Urbanisme el dia 14 per a parlar d'això de l'ermita, li va contestar
tres coses, la primera es farà quan hi haja gent per a fer-ho, la segona hi ha
coses més importants a fer a Museros i la tercera ho diu a la cara a qui es pose
davant hi ha una altra possibilitat que creuen la vorera de davant per a anar a
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Albalat, a la qual cosa ell va contestar clar que vagen per les rotondes fins a
Meliana, no creu que això siga contestació, i pregunta si a més d'esperar els
obrers alguna vegada s'ha preguntat algú quant costa fer aquesta obra
Tomás Piqueras comenta que, pel que fa al fet de demanar les coses per escrit
de les que no són expedients, ell va demanar un informe tècnic o un criteri
tècnic municipal del perquè no s'eliminava aquella barrera, i en aprofitar la visita
que va fer a urbanisme el dia 14, per a parlar sobre el tema de l'ermita, li va
contestar tres coses; la primera, es farà quan hi haja gent per a fer-ho; la
ha una altra possibilitat de creuar la vorera de davant per a anar a Albalat, i a la
qual cosa ell va contestar que clar que hi vagen per la rotondes fins a Meliana.

vegada s'ha preguntat algú quant costa fer aquesta obra per una empresa
privada?
Contínua comentant que una empresa de Museros, de la qual no dirà el nom, li

ACTA PLE

No creu que això siga contestació, pregunta si a més d’esperar obrers, alguna
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segona, hi ha coses més importants a fer a Museros, i la tercera, va ser que hi

ha pressupostat el cas d’execució d’una rampa a diferents altures entre passeig
obstacles i un mínim de 1,10 m de llargària. El paviment serà dur, antilliscant i
el relleu no serà diferent al que ja existia, amb un subtotal de 700 € , més iva,
és a dir, un total de 847€. No té res més a dir.
Cristina Civera respon que en primer lloc per la contestació del tècnic no es pot
responsabilitzar, i en segon lloc, per desgràcia, queda fins i tot molta eliminació
de barreres arquitectòniques.
Justament aqueix mateix matí s’havia portat a terme una reunió amb una
persona invident que tenia el problema que el seu gos detecta la vorada i es
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tombava. I ha de telefonar a la Policia Local perquè li ajude a travessar
determinades avingudes importants.
Contínua dient que és un compromís que té adquirit des que va entrar a
governar l’any 2015, però els problemes que hi ha, són els que hi ha, i espera
que ara, quan entre aquesta parella d'obreres, donar-li una altra vegada una
batuda important.
No es pot estar contractant empreses privades només per a una rampa. Cal
grau de necessitat per tal de contractar una empresa privada per a moltes
obres no sols per a una.

l'alcaldessa. I contínua comentant una altra petició sobre el que es feia al parc
de la música. Sobre el dia 26 de maig, va fer una petició per a saber què es
feia, perquè fins i tot ha preguntat a uns altres regidors i ningú no sabia que es
feia, i tres dies després apareix un cartell de la Diputació clavat una referència

ACTA PLE

Tomás Piqueras respon amb la seua conformitat a la contestació de
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que hi haja un informe tècnic previ, en el qual l’aparellador municipal expose el

econòmica. El cartell es va llevar als tres o quatre dies d'acabar l'obra. I diu que
a donar informació d'on havia invertit l'Ajuntament els diners.
Vicente Pérez respon que aqueix cartell es lleva perquè es trobava en una
propietat privada, la pròpia propietària lleva aquest cartell.
Tomás Piqueras comenta que va vindre a l'Ajuntament per a veure l'informe
que havia fet el cap de la Policia Local sobre els passos dels vianants. Una
vegada més, en sessió plenària ordinària del 3 de març, la primera alcaldessa li
comenta que els senyals no es porten d’avui a demà, que estaven encarregats.
Veient l’expedient d'abril li arriba la sorpresa que les plaques de l'avinguda
estan incloses en aqueix expedient. Comenta que ja hi va haver un accident i
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que parla amb un agent de la Guàrdia Civil de Trànsit que justament estava
aparcant allí i li pregunta, s’identifica com a regidor, i li pregunta si se n’adona
del que passava, que a més de les plaques dels vianants el que havien de fer
que en ser el carrer de doble direcció, pintar només una línia contínua fins a la
cantonada següent perquè els cotxes no puguen realitzar avançaments.
Cristina Civera respon i aclareix que aqueix assumpte és igual d'important com
qualsevol altre, i que tot el que s'executa es fa sempre amb el previ informe
dels tècnics competents en la matèria. Continua explicant que no li havia llevat
que simplement l’opinió de Tomás Piqueras i la del cap de la Policia Local
quant a la necessitat havia coincidit en aqueix moment.

senyalitzar els passos de vianants.
Cristina Civera aclareix que quan disposen dels senyals es posaran.

ACTA PLE

Tomás Piqueras respon que això ja es troba en l'informe i que ara només falta
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la raó a Tomás Piqueras en dir si havia de posar aquests senyals o no, si no

No obstant això, pren la paraula el regidor Vicente Pérez i es dirigeix a Araceli
l'acta, que quan estaven en l’oposició tant Compromís i com el grup Socialista,
van haver d'esperar tres anys i mig per a aconseguir un informe sobre una
expropiació pregada.
Tomás Piqueras comenta, en dirigir-se a Vicente Pérez, que a l’avinguda de les
Corts Valencianes continua estant els forats, i pregunta si se sap alguna cosa
sobre quan s'arreglaran.
Vicente Pérez respon que pren nota i en el pròxim ple se li informarà.
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No obstant això, Cristina Civera pren la paraula per a contestar la pregunta de
Tomás Piqueras i comenta que es va aprovar l'expedient en la Junta de Govern
del dia anterior i en els pròxims dies es pujarà a la plataforma de contractació la
licitació tant per a millorar l'accessibilitat del carrer del Molí, com a l’avinguda
del País Valencià fins al carrer de Sant Vicent, l’avinguda de les Corts
Valencianes i el ramal de la CV32, d'accés a Museros pel centre de dia. És un
expedient que s’arrossega de l'any anterior i que estava pendent de fiscalitzar.
Tomás Piqueras continua comentant que en la mateixa avinguda de les Corts

Vicente Pérez respon que està d’acord amb el que diu Tomás Piqueras i
comenta que aqueix mateix dia hi havia anat. També diu que el banc es

Tomás Piqueras respon que a la rotonda imagina que les lletres de Museros
s'han llevat, no que han desaparegut.

ACTA PLE

reemplaçarà.
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Valencianes hi ha un banc que fa uns dies ha desaparegut.

Vicente Pérez respon que al final s'ha aconseguit que el contractista s'emporte
aqueixes en fer alguna maniobra, la resta s'han llevat per a substituir-les.
Tomás Piqueras continua dient que ja que en aquest ajuntament es dona
suport al comerç local i es recomana usar els recursos del poble, demana si li
podrien informar, perquè s’havia deixat de treballar amb la Assessoria
Balaguer.
Cristina Civera respon que havia sigut perquè es va publicar una licitació del
contracte en la plataforma de l'Estat on es pot presentar qualsevol empresa
que complisca les condicions i s’ho ha quedat la que millor oferta ha presentat.
Continua dient que no es pot anar en contra de la Llei de contractes del sector
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públic, molt al seu pesar, i és per això, que s’havia deixat de treballar amb la
Assessoria Balaguer.
Tomás Piqueras continua preguntant perquè si hi ha un tècnic de pirotècnia per
a les festes oficials del poble es contracta un de fora.
Cristina Civera respon la pregunta i diu que és perquè no vol treballar
directament per a l'Ajuntament de Museros. I que té aqueixa contestació per
escrit. Les vegades que se li havia cridat per a treballar per a l'Ajuntament el la
associacions del municipi pagant l'Ajuntament si vol. Aclareix que això es està
en l'expedient i que quan vulga li ho pot ensenyar.

terme al motor del Pont de Vigues.
Beatriz Sánchez, des de la Regidoria d'Agricultura i Medi Ambient de
l'Ajuntament de Museros, respon que l'obra d'art a costat 3.800 €.

ACTA PLE

Tomás Piqueras pregunta quant havia costat el mural de pintura que s'ha dut a
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seua contestació havia sigut que no, excepte si aqueix treball era per a

l'avinguda Blasco Ibáñez i també les places de discapacitats, i continua dient
que s'imagina que caldrà posar prompte les plaques verticals.
Vicente Pérez respon que encara no estaven finalitzats els treballs de pintura
horitzontals. Tot seguit es faran els de senyalització vertical.
Tomás Piqueras desitja bones festes a tot el municipi, prudència, saber estar i
diversió.
Cristina Civera procedeix a preguntar si alguna persona del públic vol fer
alguna pregunta sobre aquest tema.
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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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