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ACTA DEL PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES D E MARIOLA CELEBRAT EL 
DIA 1 D’ABRIL DE 2019. 
 
A Banyeres de Mariola, sent les 19 hores del dia 1 d’abril de 2019, es reuneixen en el Saló de 
Sessions de la Casa Consistorial, les senyores i senyors que a continuació es relacionen sota la 
presidència del Sr. Alcalde-President, D. Josep Sempere i Castelló, assistits pel Secretari acctal, D. 
Miguel Sanchis Francés, amb la finalitat de celebrar el Ple Ordinari de la Corporació Municipal: 
 
SRS. ASSISTENTS 
 
Alcalde-President 
Sr. Josep Sempere i Castelló 
1ª Tinent d'Alcalde 
Sra. Rocío Alfaro Ramos 
2n Tinent d'Alcalde 
Sr. Fernando Sempere Huertas 
3er Tinent d'Alcalde 
Sr. Jan Manel Conejero Vañó 
4ª Tinent d'Alcalde 
Sra. Sonia Beneyto Ferre 
Regidors 
Sra. Concepción Garrido Sempere 
Sr. José Gabriel Pérez Martínez 
Sr. Jorge Esteve Molina 
Sr. Jorge Molina Benítez 
Sra. María José Mora Genís 
Sr. Jorge Silvestre Beneyto 
Sra. María Elena Vilanova Calatayud 
Sra. María José Francés García 
 
SR. SECRETARI 
 
D. Miguel Sanchis Francés 
 
Existint quòrum suficient, s'obri la sessió d'acord amb el següent ORDRE DEL DIA : 
 
Part resolutiva  
1) Aprovació acta sessió anterior de data 31/01/201 9. 
2) Formació de meses electorals per a les Eleccions  Generals i Autonòmiques de 28 d’abril de 
2019 (convocades per RD 129/2019, de 4 de març i De cret 2/2019, de 4 de març). 
3) Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de  12 de febrer de 2019 referent a la sol·licitud 
de participació en la subvenció de l’IVACE per a in versions destinades a projectes per a la 
millora, modernització i dotació d’infraestructures  i servicis dels polígons, àrees industrials i 
enclavaments tecnològics. 
4) Modificació de crèdits 3/2019. 
5) Recolzament i adhesió a la candidatura de la Fed eració de Societats Musicals de la 
Comunitat Valenciana per als premis Princesa d’Astú ries. 
6) Moció per la seguretat a les comarques de l’Alco ià i el Comtat. 
7) Despatxos extraordinaris. 
 
Part no resolutiva  
8) Dació de compte: 
- Relació de decrets des del 26 de gener fins el 26  de març de 2019. 
9) Precs i preguntes. 
................................................................................................................................................................... 
 



 

2 
 

AJUNTAMENT BANYERES DE MARIOLA 
Plaça Ajuntament, 1   03450 BANYERES DE MARIOLA 

Tel. 966 567 315  -  966 567 475  -  Fax 965 566 668 
C.I.F.: P-0302100-C 

 

 
1) APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 31/01/201 9. 
 
El Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna observació a l'acta de la sessió anterior. 
 
La Sr. Elena Vilanova puntualitza que en la pàgina 2, on diu que el Sr. Alcalde va dir que no van voler 
participar en l'elaboració d'uns pressupostos participatius, hauria de dir que no van voler participar en 
l'elaboració d'uns pressupostos conjunts. 
Amb aquesta matisació s'aprova l'acta de la sessió anterior per unanimitat. 
 
2) FORMACIÓ DE MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS  GENERALS I 
AUTONÒMIQUES DE 28 D’ABRIL DE 2019 (CONVOCADES PER RD 129/2019, DE 4 DE MARÇ I 
DECRET 2/2019, DE 4 DE MARÇ). 
 
   El procediment que s’ha de seguir, si cap membre corporatiu vol que es faça un altre, és el que 
recomana l’Oficina del Cens Electoral de l’ Institut Nacional d’Estadística. Este procés es realitza per 
mitjà de l’aplicació subministrada per l’Oficina del Cens Electoral denominada “Conoce” (versió 
4.0.1.). 
  Esta aplicació de manera aleatori sortejarà els membres de les meses electorals i els seus suplents 
segons la normativa aplicable. 
  Per a presidents triarà entre els menors de setanta anys, amb títol de batxiller o formació 
professional de segon grau, o subsidiàriament el de graduat escolar o equivalent. 
  Per a vocals triarà entre els menors de setanta anys, que sàpien llegar i escriure. Si algú té una altra 
opció pot proposar-la, si no se seguirà este sistema. 
 
MUNICIPIO: BANYERES DE MARIOLA 
DISTRICTE: 01  SECCIÓ: 001   MESA: U 
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: FUNDACION RIBERA 
DIRECCIÓ: PL AJUNTAMENT (L') NUM: 4 
  
PRESIDENT -  JAVIER MORA PEREZ 
PRESIDENT SUPLENT - MIGUEL ANGEL RIBERA BLANES 
PRESIDENT SUPLENT 2n - JUAN MARTINEZ LOZANO 
VOCAL 1r - EVELIO ELOY MATAIX COLOMA 
VOCAL 1r SUPLENT 1r - NOELIA LOPEZ TORTOSA 
VOCAL 1r SUPLENT 2n -  FRANCISCO VAÑO PARRA 
VOCAL 2n - ROSA FRANCES ALBERO 
VOCAL 2n SUPLENT 1r -  MARIA PAZ MADRERO HERRERA 
VOCAL 2n SUPLENT 2n - JUANA JIMENEZ DOBON 
 
 
DISTRICTE: 01  SECCIÓ: 002   MESA: A 
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO ALFONSO INIESTA 
DIRECCIÓ: CMNO LLAVADORET NUM: 1 
  
PRESIDENT - MARIA EUGENIA BENEYTO MUÑOZ 
PRESIDENT SUPLENT 1r - JOSE GIL LOPEZ 
PRESIDENT SUPLENT 2n - RAUL BENEYTO GISBERT 
VOCAL 1r - EMILIA LUISA DOMENECH CALABUIG 
VOCAL 1r SUPLENT 1r - MOSTAFA BAHRI BAHRI 
VOCAL 1r SUPLENT 2n - GIOVANNA FERNANDEZ GOLF 
VOCAL 2n -JOSE ANTONIO FERRE ALBERO 
VOCAL 2n SUPLENT 1r - PEDRO GARCIA GOMEZ 
VOCAL 2n SUPLENT 2n - INMACULADA FERRIS MOMPO 
  
 
DISTRICTE: 01  SECCIÓ: 002   MESA: B 
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NOM DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO ALFONSO INIESTA 
DIRECCIÓ: CMNO LLAVADORET NUM: 1 
  
PRESIDENT - SARA PAYA PLA 
PRESIDENT SUPLENT 1r - MARIA JOSE MARTI FERRE 
PRESIDENT SUPLENT 2n - MERCEDES SEMPERE BENEYTO 
VOCAL 1r - MARIA ENCARNA TORRES ACOSTA 
VOCAL 1r SUPLENT 1r - MARIA TRINIDAD MORENO TORNERO 
VOCAL 1r SUPLENT 2n -AIDA RISUEÑO SEMPERE 
VOCAL 2n - IVAN MATAIX MARTINEZ 
VOCAL 2n SUPLENT 1r - FIDEL NICOLAS REIG GISBERT 
VOCAL 2n SUPLENT 2n -  SONIA MOLINA PASCUAL 
  
 
DISTRICTE: 01  SECCIÓ: 003   MESA: A 
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: CASA DE CULTURA 
DIRECCIÓ: CALLE SAN ANTONIO NUM: 25 
  
PRESIDENT - JULIO ADRIAN FERRE ALBERO 
PRESIDENT SUPLENT 1r -JUAN EMILIO BLANQUER VILAPLANA 
PRESIDENT SUPLENT 2n - VICENTE BELDA VAÑO 
VOCAL 1r - CARMEN ALBERO DOMENECH 
VOCAL 1r SUPLENT 1r - JOSE CALABUIG BARTUAL 
VOCAL 1r SUPLENT 2n - ARTURO CAMARASA JORDA 
VOCAL 2n - PATRICIA CLEMENTE ALBERO 
VOCAL 2n SUPLENT 1r - MERCEDES BENEYTO BLASCO 
VOCAL 2n SUPLENT 2n - INMACULADA BLAZQUEZ MICO 
 
 
DISTRICTE: 01  SECCIÓ: 003   MESA: B 
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: CASA DE CULTURA 
DIRECCIÓ: CALLE SAN ANTONIO NUM: 25 
  
PRESIDENT - JOSE ANTONIO PASCUAL CALATAYUD 
PRESIDENT SUPLENT 1r -  MARIA TERESA SEMPERE AZNAR 
PRESIDENT SUPLENT 2n -RUBEN BLAS LLOBREGAT FERRE 
VOCAL 1r - DOMINGO PEREZ HERRERA 
VOCAL 1r SUPLENT 1r - ISMAEL RIBERA SANCHIS 
VOCAL 1r SUPLENT 2n - ISABEL RAVELO MARTINEZ 
VOCAL 2n -  FRANCISCA MOLINA BENEYTO 
VOCAL 2n SUPLENT 1r - PRIMITIVO PASCUAL SANCHIS 
VOCAL 2n SUPLENT 2n - SANTIAGO SEMPERE CORONADO 
 
 
DISTRICTE: 02  SECCIÓ: 001   MESA: A 
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: NUEVO HOGAR DEL PENSIONISTA 
DIRECCIÓ: CALLE ANGELES (LOS) NUM: 3 
  
PRESIDENT - MARIA INMACULADA ALTABERT PASTOR 
PRESIDENT SUPLENT 1r - PABLO JOSE GUARDIOLA APARISI 
PRESIDENT SUPLENT 2n - MARIA JOSE ALTABERT PASTOR 
VOCAL 1r - JORGE GARCIA LLOPIS 
VOCAL 1r SUPLENT 1r - JOSE ENRIQUE CALABUIG MATAIX 
VOCAL 1r SUPLENT 2n - MARIA CARMEN GARCIA NEVADO 
VOCAL 2n -  LUCIA BENEYTO GOMEZ 
VOCAL 2n SUPLENT 1r - JORGE CAMARASA CARRILLO 
VOCAL 2n SUPLENT 2n - MARIA LUISA GONZALEZ SALAS 
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DISTRICTE: 02  SECCIÓ: 001   MESA: B 
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: NUEVO HOGAR DEL PENSIONISTA 
DIRECCIÓ: CALLE ANGELES (LOS) NUM: 3 
  
PRESIDENT - JOSEP RAMON SANTONJA MOLTO 
PRESIDENT SUPLENT 1r - ALMUDENA SERRANO MOLINA 
PRESIDENT SUPLENT 2n - ADRIAN SIRERA RIBERA 
VOCAL 1r - MARIA PILAR SANJUAN IBAÑEZ 
VOCAL 1r SUPLENT 1r - PATRICIA MARTINEZ BENEYTO 
VOCAL 1r SUPLENT 2n - MARIA MERCEDES VALOR ALBERO 
VOCAL 2n -  RAFAEL VICEDO ALAL 
VOCAL 2n SUPLENT 1r -  INMACULADA MARTINEZ MARTINEZ 
VOCAL 2n SUPLENT 2n - DAVID MONTEAGUDO OLIVER 
 
 
DISTRICTE: 02  SECCIÓ: 002   MESA: A 
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: NUEVO HOGAR DEL PENSIONISTA 
DIRECCIÓ: CALLE ANGELES (LOS) NUM: 3 
  
PRESIDENT - BEATRIZ GARRIGOS TORRES 
PRESIDENT SUPLENT 1r - VICENT ALBERO FERRE 
PRESIDENT SUPLENT 2n – VICTOR DOMENECH PEREZ 
VOCAL 1r - ELENA GARCIA ALBERO 
VOCAL 1r SUPLENT 1r - ANTONIA CARRION BERNABE 
VOCAL 1r SUPLENT 2n - JOSE CLEMENTE PONCE 
VOCAL 2n - ELISEO ARACIL SAMPER 
VOCAL 2n SUPLENT 1r - ELENA FRANCES FERRE 
VOCAL 2n SUPLENT 2n - ANTONIO JOSE GARRIDO SALAS 
  
 
DISTRICTE: 02  SECCIÓ: 002   MESA: B 
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: NUEVO HOGAR DEL PENSIONISTA 
DIRECCIÓ: CALLE ANGELES (LOS) NUM: 3 
  
PRESIDENT - EVA MARIA PASCUAL CALATAYUD 
PRESIDENT SUPLENT 1r - AIDA RIBERA NAVARRO 
PRESIDENT SUPLENT 2n - PAULA NAVARRO FERRE 
VOCAL 1r -  JOSE RAMON PUERTO BACETE 
VOCAL 1r SUPLENT 1r - MAGDALENA TORTOSA BELDA 
VOCAL 1r SUPLENT 2n - REMIGIO SILVESTRE BELDA 
VOCAL 2n - ROBERTO LOPEZ MOLINA 
VOCAL 2n SUPLENT 1r - CRISTINA SEMPERE BLASCO 
VOCAL 2n SUPLENT 2n- MARIA JOSE RAMOS MORENO 
 
 
DISTRICTE: 02  SECCIÓ: 003   MESA: A 
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: CASA DE CULTURA 
DIRECCIÓ: CALLE SAN JORGE NUM: 34 
  
PRESIDENT -  BEATRIZ GARCIA LLOPIS 
PRESIDENT SUPLENT 1r - SILVIA BALLESTER PLA 
PRESIDENT SUPLENT 2n - MIGUEL JORGE ALONSO GARRE 
VOCAL 1r - M.CARMEN GISBERT UREÑA 
VOCAL 1r SUPLENT 1r - IGNACIO FERRE VICEDO 
VOCAL 1r SUPLENT 2n - JOSE GISBERT BELDA 
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VOCAL 2n - VICENTE CAMARASA SANZ 
VOCAL 2n SUPLENT 1r - MIGUEL VICENTE DOMENECH BELDA 
VOCAL 2n SUPLENT 2n - ADELAIDA GALVAN PORRAS 
 
 
DISTRICTE: 02  SECCIÓ: 003   MESA: B 
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: CASA DE CULTURA 
DIRECCIÓ: CALLE SAN JORGE NUM: 34 
  
PRESIDENT - JUAN PEREZ PASTOR 
PRESIDENT SUPLENT 1r - IRENE MENGUAL PARRA 
PRESIDENT SUPLENT 2n -  JAIME PEDRO MARTI GISBERT 
VOCAL 1r - JESSICA NAVARRO MADRERO 
VOCAL 1r SUPLENT 1r - JORGE SILVESTRE PONS 
VOCAL 1r SUPLENT 2n - MARIA TERESA LLOPIS TUDELA 
VOCAL 2n - ANTONIO JOSE PEREZ VAÑO 
VOCAL 2n SUPLENT 1r -  FERNANDO ROMERO ALBERO 
VOCAL 2n SUPLENT 2n - FERMIN VICENTE TORNERO ALBERO 
 
3) RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  12 DE FEBRER DE 2019 
REFERENT A LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA SUB VENCIÓ DE L’IVACE PER A 
INVERSIONS DESTINADES A PROJECTES PER A LA MILLORA,  MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES I SERVICIS DELS POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I 
ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS.  
 
Miguel Sanchis Francés secretari acctal. de l'ajuntament de Banyeres de Mariola, certifica que la 
Junta de Govern Local en la sessió ordinària que va celebrar el 12 de febrer de 2019, va adoptar, 
entre altres assumptes, el següent acord, que transcrit de forma literal diu: 
Vista la Resolució de 17 de gener de 2019, del President de l'IVACE (DOGV núm. 8471 de data 
24/01/2019), per la qual es convoquen ajudes per a inversions en Polígons Industrials, amb càrrec al 
pressupost de l'exercici 2019. 
Vist que les inversions estan destinades a projectes per a la millora, modernització i dotació 
d'infraestructures i serveis en polígon, àrees industrials i enclavaments tecnològics. 
Vist que el pressupost del projecte subvencionable haurà de ser igual o superior a 25.000€ fins a un 
màxim de 200.000€ per polígon o àrea industrial i l'ajuda de fins al 100% de la inversió amb els límits 
establits en l'article 5.1 i 5.2 de la Resolució. 
La Junta de Govern Local per unanimitat i per delegació de l'alcaldia acorda: 
Primer: Sol·licitar la participació, en aquesta convocatòria, de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola a 
l'empara de la Resolució de 17 de gener de 2019, del President de l'IVACE per a l'exercici 2019. 
Segon: Que aquest Ajuntament es compromet a complir les condicions de la subvenció. 
Tercer: Facultar al Sr. Alcalde President per a realitzar les gestions necessàries per a la bona fi de la 
present sol·licitud. 
Quart: Ratificar aquest acord pel Ple de la Corporació en la pròxima sessió que celebre. 
Seguidament el Sr. Alcalde pregunta als portaveus dels diferents grups si desitgen intervindre en 
aquest punt responent-li aquests que no. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze regidors presents, acorda 
aprovar aquest punt de l'ordre del dia. 
 
4) MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3/2019. 
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, HISENDA, PERSONAL, TURISME, 
PATRIMONI I NOVES TECNOLOGIES DE DATA 27 DE MARÇ DE 2019 
 
Vista la proposta de la Regidoria d'Hisenda per a tramitar la Modificació de Crèdits número 03/2019 
del Pressupost de la Corporació, la Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Personal, Turisme, 
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Patrimoni i Noves Tecnologies dictamina favorablement per dos vots a favor (Compromís i PSOE) i 
una abstenció (PP), la següent proposta d'acord: 
 
PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2019, amb la modalitat de 2019 crèdit 
extraordinari finançat amb transferència de crèdits, d'acord al següent detall: 
 
Altes en aplicacions de Despeses 
Partida 
pressupostària 

Concepte Import abans 
de la 

modificació 

Modificació 
que es 

planteja 

Import 
després de la 

modificació 
 

 
3240/48001 

SUBV. SOCIETAT MUSICAL 
BANYERES DE MARIOLA 

 
0,00 

 
3.000,00 3.000,00 

 
3240/48002 

 
SUBV. AGRUPACIÓ MUSICAL 
LA NOVA 

 
0,00 

 
3.000,00 

3.000,00 
 
 Total ………. 0,00 6.000,00 6.000,00 
 
Baixes en aplicacions de Despeses 
 
Partida 
pressupostària 

Concepte Import abans 
de la 

modificació 

Modificació 
que es 

planteja 

Import 
després de la 

modificació 
 

 
3340/22799 

XARXA MUSICAL VALENCIANA 
CONCERTS I ACTUACIONS 

 
50.000,00 

 
5.400,00 44.600,00 

 
3200/22699 

 
ACTIVITATS EDUCACIÓ 

 
30.000,00 

 
600,00 29.400,00 

 
 Total………… 80.000,00 6.000,00 74.000,00 

 
 
SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el tauler d'edictes de 
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà 
definitivament aprovat si durant el citat termini no s'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, 
el Ple adoptarà acord exprés relatiu a la resolució d'aquelles i a l'aprovació definitiva. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde pregunta als portaveus dels diferents grups si desitgen intervindre en 
aquest punt responent-li aquests que no. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze regidors presents, acorda 
aprovar aquest punt de l'ordre del dia. 
 
5) RECOLZAMENT I ADHESIÓ A LA CANDIDATURA DE LA FED ERACIÓ DE SOCIETATS 
MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER ALS PREMIS PRINCESA D’ASTÚRIES.  
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
URBANISME, PROTOCOL I AGERMANAMENT, I SEGURETAT I TRÀNSIT DE 27 DE MARÇ DE 
2019 
 
La Comissió Informativa de Cultura, Promoció Econòmica, Urbanisme, Protocol i Agermanament, i 
Seguretat i Trànsit de data 27 de març de 2019, dictamina favorablement per majoria de vots 
favorables, amb els vots a favor del grup Municipal Compromís [5], Grup Municipal Socialista [2] i 
Municipal Popular [5] l'adopció del següent acord: 
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PRIMER.- Adherir-se a la candidatura de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat 
Valenciana als Premis Princesa de Astúries d'acord al següent model: 
PRIMER: 
Carta d'adhesió a la candidatura de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana 
als Premis Princesa d'Astúries 
Tenint coneixement de la candidatura de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat 
Valenciana (FSMCV) als Premis Princesa d'Astúries en la seua categoria d'Arts desig, a través de la 
present, transmetre adhesió i suport exprés a aquesta candidatura. 
La FSMCV representa a les societats musicals de la Comunitat Valenciana, una de les pràctiques 
culturals amb més recorregut i importància en el territori valencià. El sistema valencià de societats 
musicals està sustentat per més de 550 entitats voluntàries que, sense ànim de lucre, mantenen més 
de 600 centres educatius de música, compten amb 200.000 persones associades, 40.000 músics i 
60.000 alumnes i alumnes, convertint la música instrumental en un dels principals vertebradors 
culturals del territori. 
Es tracta d'entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat la difusió i posada en valor de la 
música de banda. Les societats musicals, presents en el 95% dels municipis d'Alacant, Castelló i 
València de més de 500 habitants, conformen un projecte social i educatiu únic en el món i són el 
principal agent cultural de la Comunitat Valenciana segons els diversos estudis de la Universitat de 
València, tenint per objecte la unió entre les associacions que la integren per a promoure, difondre, i 
protegir l'ensenyament i pràctica de la música. 
L'acció pedagògica de les societats musicals ha creat en les seues estructures escoles de música on 
s'imparteixen diverses especialitats musicals que són la base fonamental per al desenvolupament 
dels diferents grups artístics de les societats musicals de la Comunitat Valenciana. Les que es 
nodreixen dels músics formats a les nostres escoles, i que han suposat des d'una perspectiva social, 
la possibilitat que en molts municipis s'accedira a una formació cultural i musical de qualitat. 
Des de fa 50 anys, la FSMCV aglutina a aquests agents culturals valencians, vetllant per la millora i 
continuïtat de la pràctica musical amateur. Per a això, els seus esforços s'han centrat en l'estudi, la 
innovació i la posada en valor del sistema valencià de societats musicals, aconseguint que en 
l'actualitat trobem més agrupacions musicals que mai a la Comunitat Valenciana. 
Entre les diferents labors dutes a terme per la FSMCV destaca la creació de tres congressos generals 
comptant amb experts en branques com l'educació, la gestió cultural i l'associacionisme, així com 
l'organització d'espais d'interacció entre les societats musicals. El treball en l'edició de publicacions 
com a Música i Poble, revista amb una trentena d'anys de trajectòria, i altres estudis i llibres editats 
amb temes de caràcter divulgatiu o tècnic i que han tingut com a objecte d'anàlisi el fet social, 
pedagògic i cultural que són les societats musicals a la Comunitat Valenciana, són uns altres dels 
outputs obtinguts per l'entitat. 
La FSMCV, també compta amb les seues pròpies unitats artístiques, la Jove Banda Simfònica, la 
Jove Orquestra Simfònica i la Banda Simfònica de Dones, que es plantegen com a formacions 
musicals d'alt rendiment formades per una selecció de músics de totes les societats musicals. 
D'aquesta forma, els joves músics tenen l'oportunitat de treballar sota la direcció de distingits directors 
i directores, així com interpretar repertoris d'alta qualitat i dificultat al costat de companys i companyes 
d'altres localitats valencianes amb els mateixos interessos i inquietuds artístiques. Finalment 
destaquem que la Federació, dins dels seus projectes genera espais per a la igualtat de gènere, on 
es destaca la Banda de Dones la finalitat de les quals és afermar el paper de la dona tant en tots els 
vessants que comporta la música (direcció, interpretació, composició, gestió...). 
La Federació busca mantindre els alts estàndards de qualitat en si mateixa i els seus projectes 
internacionals. Per a això es manté en un procés constant d'evolució i projecció mundial que 
s'evidencia en la seua integració en institucions d'educació musical com les reunions anuals de ISME 
“International Socierty for Music Education” i una participació activa en fòrums internacionals com 
“The Midwest Clinic” a Chicago, a la qual ha assistit com a expositora en cinc ocasions. D'igual 
manera ha sigut convidada a altres països com la Xina, a través de la CASBE “la Xina Association for 
Symphonic Band and Ensembles”. Així mateix, la FSMCV manté com a línia de treball la col·laboració 
internacional mitjançant projectes d'àmbit europeus i internacionals. La línia de col·laboració directa 
com a països com Colòmbia o República Dominicana permeten que la FSMCV exercisca un paper 
actiu en la transformació del model sociocultural d'altres països aportant la visió de les societats 
musicals de la comunitat valenciana a la resta del món. 
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Per aquestes raons, considerem que la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana 
(FSMCV) reuneix les condicions necessàries per a ser premiada per la Fundació Princesa d'Astúries 
en la categoria de les Arts, donada la seua important labor i el paper crucial de la FSMCV en el 
desenvolupament i estructuració d'aquest patrimoni intangible materialitzat en el moviment associatiu 
musical representat per les societats musicals de la Comunitat Valenciana. 
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a la signatura de quants documents, resolucions, i 
escrits siguen necessaris per a dur a terme aquest acord. 
 
No obstant això, el Ple acordarà el que estime oportú. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde pregunta als portaveus dels diferents grups si desitgen intervindre en 
aquest punt responent-li aquests que no. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze regidors presents, acorda 
aprovar aquest punt de l'ordre del dia. 
 
6) MOCIÓ PER LA SEGURETAT A LES COMARQUES DE L’ALCO IÀ I EL COMTAT.  
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
URBANISME, PROTOCOL I AGERMANAMENT, I SEGURETAT I TRÀNSIT DE 27 DE MARÇ DE 
2019 
La Comissió Informativa de Cultura, Promoció Econòmica, Urbanisme, Protocol i Agermanament, i 
Seguretat i Trànsit de data 27 de març de 2019, dictamina favorablement per majoria de vots 
favorables, amb els vots a favor del grup Municipal Compromís [5], Grup Municipal Socialista [2] i 
Municipal Popular [5] l'adopció del següent acord: 
 
MOCIÓ PER LA SEGURETAT A LES COMARQUES DE L'ALCOIÀ I EL COMTAT. 
Vist que durant les últimes setmanes s'han produït a les comarques de l'Alcoià i el Comtat diferents 
episodis i fets d'inseguretat ciutadana generalitzada després d'haver patit robatoris, vandalisme i 
situacions en les quals s'ha requerit de la presència i assistència dels serveis de la Guàrdia Civil i 
altres Cossos de Seguretat de l'Estat. 
Vist que davant aquests fets esdevinguts l'arribada dels efectius s'ha demorat, la qual cosa suposa 
una situació d'intranquil·litat veïnal i desprotecció, sobretot en aquells de menor població que 
manquen de dotació pròpia d'efectius. 
Vist que s'ha hagut de recórrer a l'auxili dels serveis d'altres municipis allunyats i aquesta demora en 
el temps ha suposat que transcorreguera un temps excessiu, ocasionant desprotecció i un 
agreujament en la situació ja originada, augmentant les conseqüències negatives al fet en si. 
Vist l'elevat nombre de municipis que componen les comarques de l'Alcoià i el Comtat i la dispersió 
geogràfica d'aquests, sent que la seguretat i vigilància depèn únicament de les casernes de la 
Guàrdia Civil de Cocentaina i Muro d'Alcoi, sense poder realitzar una bona intervenció davant 
successos ni poder realitzar una funció preventiva ni dissuasiva al no ser possible patrullar pels 
municipis, amb el que s'afavoreix la desprotecció i falta de seguretat. 
Vist que el baix nombre d'efectius també condiciona els horaris d'atenció al ciutadà de les casernes 
de la Guàrdia Civil. 
Vist que aquesta situació, és una reivindicació que s'ha traslladat en els últims anys en diferents 
ocasions i hui dia, segueix sense haver sigut atesa. 
Donada la situació de desprotecció i falta d'assistència davant situacions de necessitat. 
Vistes les atribucions que em confereix l'article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, proposem al PLE l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Sol·licitar a la Subdelegació del Govern a la província d'Alacant l'adopció de les mesures 
oportunes per a dotar de major efectius de forces i cossos de Seguretat de l'Estat en els municipis de 
les comarques de l'Alcoià i el Comtat, inclòs així la caserna de Banyeres de Mariola. 
 
SEGON. Sol·licitar a la Subdelegada del Govern a la província d'Alacant, Dª Maria Araceli Poblador, 
la realització d'una reunió conjunta amb les Mancomunitats de l'Alcoià i el Comtat i el Xarpolar. 
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TERCER. Traslladar el present acord a la Subdelegació del Govern a la província d'Alacant, a la 
Mancomunitat del Xarpolar, als municipis integrants de la Mancomunitat, així com a la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies perquè inste als municipis a l'adopció del mateix acord i així 
promoure la dotació efectiva d'aquests mitjans. 
 
No obstant això, el Ple acordarà el que estime oportú. 
 
El Sr. Alcalde vol aclarir que quan fa referència a les casernes de la Guàrdia Civil de Cocentaina i 
Muro d'Alcoi es refereix a tots els municipis que no tenen caserna pròpia, i que són poblacions de 
menys habitants que depenen d'altres poblacions per a la seguretat. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde pregunta als portaveus dels diferents grups si desitgen intervindre en 
aquest punt responent-li aquests que no. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze regidors presents, acorda 
aprovar aquest punt de l'ordre del dia. 
 
7) DESPATXOS EXTRAORDINARIS  
 
El Sr. Alcalde pregunta als portaveus dels diferents grups si existeix alguna cosa a tractar en aquest 
punt responent-li aquests que no. 
 
8) DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DES DEL 26 DE GENER FINS El 26 DE MARÇ DE 2019.  
 
Per secretaria s'adona dels decrets d'alcaldia dictats en el període comprès entre el 26 de gener fins 
al 26 de març de 2019, tots dos inclusivament. 
 
DACIÓ DE COMPTE INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES I LIQUIDACIÓ 
PRESSUPOST 2018. 
 
Per l'Alcalde s'adona de l'informe d'intervenció de data 22 de febrer de 2019 sobre les inversions 
financerament sostenibles: 
 
 
"INFORME D'INTERVENCIÓ - INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES – LIQUIDACIÓ 
PRESSUPOST 2018 
 
El paràgraf 2n del punt 6 de la Disposició Addicional 16a del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, referida a les inversions financerament sostenibles, estableix que: “Anualment, 
juntament amb la liquidació del pressupost, es donarà compte al ple de la Corporació Local del grau 
de compliment dels criteris previstos en els apartats anteriors i es farà públic en el seu portal web”. 
Vist el que es disposa en la disposició anterior, d'acord amb l'informe tècnic recaptat, el funcionari que 
subscriu, emet el següent INFORME: 
 
Seguiment de les inversions sostenibles, liquidació de l'exercici 2018: 
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Exp.. Promotor Denominació Import total 

Inversió 
executada 
fins el 
moment  

Situació de l’ 
obra 

Anys 
seguimient 

Grau de compliment dels 
criteris d'estabilitat 
pressupostària i deute 
públic referit a la inversió 
 

000030/2014-
GENSUB 

Diputació 
Provincial 
Alacant 

Optimització de 
l'enllumenat 
públic en 
diversos 
carrers del nucli 
urbà 45.375,00 45.375,00 

Acabada. 
Recepció: 
22/05/2015 

2015-2016-
2017-2018 

El canvi de lluminàries 
VSAP per altres de LED, 
comptant el manteniment, 
suposo en el seu moment 
reducció de la despesa 
teòrica del 64% 
aproximat en el consum 
elèctric de la zona 
modificada. En l'actualitat 
continua sostenible, 
existint un estalvi quant a 
manteniment, que és 
menor que anteriorment. 
 

000045/2014-
GENSUB 

Diputació 
Provincial 
Alacant 

Obres de 
millora en la 
zona d’ 
acampada Molí 
l’Ombria 

60.000,00 + 
3.000,00 
(projecte) 60.000,00 

Acabada. 
Recepció: 
22/05/ 2015 

2015-2016-
2017-2018 

Existeix un estalvi, quant 
a manteniment, en ser 
inexistent, per tractar-se 
d'instal·lacions noves. 
 

000070/2014-
GENSUB Ajuntament 

Rehabilitació 
de la fusteria 
exterior en 
l'envolupant 
tèrmica de 
l'edifici de 
l'Ajuntament 
per a millora de 
l'eficiència 
Energètica 24.867,98 24.867,98 

Acabada. 
Recepció: 
29/12/2015 

2016-2017-
2018 

Atesos els consums, en 
factures de KWH, en el 
2014, 2015, 2016 i 2017, 
períodes abans i després 
de la realització de la 
reforma de substitució de 
la fusteria exterior, 
continua generant un 
estalvi o reducció de la 
despesa elèctrica, per 
millora de l'envolupant 
tèrmica, i escàs 
manteniment, d'un 
11,20% aproximadament, 
amb la consegüent 
millora en aïllament 
acústic. 
 

000040/2015-
GENSUB 

Diputació 
Provincial 
Alacant 

Millora de 
l'enllumenat 
públic en 
diversos 
carrers del nucli 
urbà 65.602,99 65.602,99 

Acabada. 
Recepció: 
16/02/2017 

2016-2017-
2018 

El canvi de lluminàries de 
VSAP per altres de LED, 
comptant el manteniment, 
va suposar en el seu 
moment reducció de la 
despesa teòrica del 66% 
aproximat en el consum 
elèctric de la zona 
modificada. En l'actualitat 
continua sostenible i 
existeix un estalvi, quant 
a manteniment, que és 
menor que anteriorment. 
 

000027/2016-
GENSUB 

Diputació 
Provincial 
Alacant 

Millora de 
diversos trams 
del 
clavegueram 
del nucli urbà 150.000,00 150,000,00 

Acabada, 
acta recepció 
13/10/2017 2017-2018 

Suposa un estalvi quant a 
manteniment de xarxes 
de clavegueram, millora 
el seu rendiment i 
afavoreix l'evacuació 
d'aigües fecals i pluvials 
d'un sector del casc 
urbans, no s'ha executat 
labors de manteniment, 
per ser innecessàries. 
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000060/2017-
GENSUB 

Diputació 
Provincial 
Alacant 

Millora 
d'enllumenat 
públic 
urbanització 
esquena carrer 
Biar 10.163,11 --- 

Pendent 
d'acta de 
recepció n   

Pendent de terminació, 
encara no es pot valorar 
el grau de compliment 
 

000060/2017-
GENSUB 

Diputación 
Provincial 
Alacant 

Reparació 
d'enllumenat 
públic carrer 
Sant Jordi 10.282,58 --- 

Pendent 
d'acta de 
recepció   

Pendent de terminació, 
encara no es pot valorar 
el grau de compliment 
 

000060/2017-
GENSUB 

Diputació 
Provincial 
Alacant 

Reparació de 
recorreguts per 
als vianants al 
parc de l'Aqueix 
i parc Vila 
Rosario 49.294,50 49.294,50 

Acabada. 
Recepció: 
21/05/2018 2018 

Existeix un estalvi, quant 
a manteniment, en ser 
inexistent, per tractar-se 
d'instal·lacions noves. 
S’ha evitat la deterioració 
per arrastres de terres 
per temporals de pluja, 
igualment en els 
recorreguts per als 
vianants 

000060/2017-
GENSUB, 
obra nº 
54/Diput Ajuntament 

Restauració 
urbanització 
esquena carrer 
Biar 17.199,99 17.199,99 

Acabada. 
Recepció 
26/04/2018 2018 

Existeix un estalvi, quant 
a manteniment, en ser 
inexistent, per tractar-se 
d'instal·lacions noves. 
S'ha eliminat els 
arrossegaments de terres 
i deterioració 
d'instal·lacions municipals 
de la zona, Clavegueram 
zones viàries. 

000060/2017-
GENSUB, 
obra nº 
55/Diput Ajuntament 

Reparació  
Ruta dels 
Molins 56.578,00 56.578,00 

Acabada. 
Recepció 
22/03/2018 2018 

Reparació de ruta junt al 
riu, millora en els 
recorreguts de la Ruta 
dels Molins amb guany 
quant a seguretat de 
trànsit de visitants en la 
zona. 
 

000060/2017-
GENSUB, 
obra nº 
56/Diput Ajuntament 

Reconstrucció 
d'un rocòdrom 
en les 
instal·lacions 
del pavelló 
poliesportiu 
municipal 25.399,99 25.399,99 

Acabada. 
Recepció: 
05/04/2018 2018 

Existeix un estalvi, quant 
a manteniment, en ser 
inexistent, per tractar-se 
d'instal·lacions noves. 
 

000068/2017-
GENSUB 

Diputació 
Provincial 
Alacant 

Inversions 
d'arbratge en 
espais urbans 
de titularitat 
municipal --- --- ---   

En tramitació en la 
Diputació d'Alacant 
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000048/2018-
GENSUB Ajuntament 

Habilitació de 
planta en 
centre de dia 
per a malalts 
d'alzheimer --- --- 

Pendent de 
licitació   

Pendent de licitació i 
execució 
 

000065/2018-
GENSUB Ajuntament 

Reforç 
estructura 
coberta mercat 30.057,91 --- 

Adjudicada, 
en tràmit 
d'execució  
   En tràmit d'execució 

000072/2018-
GENSUB Ajuntament 

Camí del 
Sesteret   --- 

Pendent de 
licitació   

Pendent de licitació i 
execució 
 

000073/2018-
GENSUB Ajuntament 

Adequació i 
millora del 
carrer Sant 
Agustín   --- 

Pendent de 
licitació   

Pendent de licitació i 
execució 
 

000075/2018-
GENSUB Ajuntament 

Renovació i 
millora de 
l'enllumenat 
públic en 
espais urbans   --- 

Pendent de 
licitació   

Pendent de licitació i 
execució 
 

 
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018 
 
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada amb caràcter ordinari el 26/02/2018, va adoptar, entre 
altres, el següent acord, que transcrit de forma literal diu: 
 
Vist l'Informe de la Intervenció Municipal relatiu a la Liquidació del Pressupost 2018 i en compliment 
del que es disposa en l'article 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Junta de Govern Local, per delegació 
de l'Alcaldia, acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici 2018, degudament elaborada per la unitat 
encarregada de la seua confecció i que posa de manifest els següents resultats: 
 
Resultat Pressupostari: 1.586.692,75 euros 
Resultat Pressupostari Ajustat: 1.316.772,36 euros. 
Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses Generals: 4.640.312,80 euros. 
 
SEGON.- Donar compte de la Liquidació del Pressupost de l'exercici 2018 aprovada per aquesta 
Junta de Govern al Ple de la Corporació en la primera sessió que se celebre i remetre còpia de la 
mateixa a l'Administració General de l'Estat i de la Comunitat Autònoma. 
 
TERCER.- Donar compte del grau de compliment de les inversions financerament sostenibles que es 
detallen en l'expedient de la Liquidació del Pressupost de l'exercici 2018, d'acord amb el paràgraf 2n 
del punt 6 de la Disposició Addicional 16a del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, al Ple de la Corporació en la primera sessió que se celebre, i publicar-lo en el portal web 
municipal. 
 
La corporació queda assabentada. 
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9) PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Alcalde pregunta si algú té alguna pregunta o algun prec, a més de les quals van quedar per 
contestar en l'anterior ple. 
 
Intervé la Sra. Francés, portaveu del Grup Municipal Ciutadans per a fer diversos precs i preguntes: 
 
• Vol saber per què s'ha decidit posar una aixeta d'aigua potable a la Font del Cavaller i baix quins 
criteris estètics. 
• La Sra. Garrido ha dit en comissions informatives que hi havia una persona a través del programa 
EMCUJU, elaborant un informe per a l'arribada de la posada en marxa de la recollida de fem 
personalitzat. 
Vol saber com es troba aqueix informe i a quines conclusions s'ha arribat. 
 
El Sr. Alcalde indica que l'aixeta s'ha posat perquè l'havien demandat ciutadans i es va posar eixa 
aixeta per a evitar fer forats en la font, de manera que si en algun moment torna a eixir aigua natural 
es puga descaragolar i quede la font com abans. Han deixat un lliure per si torna a eixir aigua. 
 
La Sra. Garrido respon a la pregunta sobre l'informe exposant que es va començar a fer l'informe i a 
veure la població que hi havia en cada carrer, en cada portal…però des de Conselleria, estan donant 
llargues a l'hora de la implantació del porta a porta. Llavors ha cregut convenient que les coses es 
facen ben fetes. 
S'estava fent una aproximació per si es pressupostava enguany algun enganxament per si 
Conselleria ficava pressa a instaurar el sistema porta a porta, però com aquest tema des de 
Conselleria va a poc a poc, és preferible estudiar-lo bé i en ells estan treballant. 
 
El Sr. Esteve, portaveu del Grup Municipal Popular també vol fer diversos precs i preguntes. 
Cedeix la paraula al Sr. Molina que passa a fer unes preguntes al regidor d'esports: 
 
• Pregunta pel paviment de la pista de frontó perquè ha expressat queixes en diversos plens i fins i tot 
en 2018 estava pressupostat però segueix igual. 
 
El Sr. Conejero, regidor delegat d'esports, respon que està pressupostada la paret de la pista de 
frontó, veuran la forma d'arreglar el paviment. 
 
El Sr. Alcalde puntualitza que en 2018 es va sol·licitar una subvenció però com no es va concedir no 
es puc arreglar el paviment. 
 
• Per què estan tancats dos vestuaris des de la celebració de les 24 hores? 
 
Respon el Sr. Conejero que s'han d'adaptar les dutxes a la normativa de prevenció de la legionel·la. 
 
• Sap que s'han recollit signatures del Futbol Sala pel mal estat del paviment de les dues pistes noves 
a causa del patinatge. 
 
El Sr. Conejero respon que està previst reparar el paviment i també s'està pressupostant canviar el 
paviment de la pista Valor i la fusta de voltant. 
 
 
El Sr. Silvestre, regidor del Grup Municipal Popular vol fer també diversos precs i preguntes. 
 
• Prega que lleven el cartell d'aigua no potable que hi ha a la Font del Cavaller perquè ara la que ix és 
potable. 
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El Sr. Alcalde respon que van dubtar si canviar-ho o no però van decidir deixar-ho per si torna a eixir 
aigua natural i a més perquè no volen modificar l'estètica de la font i si posen un altre cartell, han 
d'incrustar-lo i tocar la font. 
 
• En la Comissió d'Hisenda, es va dir que no anava a disposar-se d'al voltant de 270.000 euros de la 
venda de la parcel·la que hi havia i que es podrien destinar a inversions. 
 
El Sr. Alcalde li respon que eixos diners tenen previst invertir-los en l'adquisició d'immobles. 
• Després de quatre anys, poden fer números dels diners que s'ha hagut de destinar a les devolucions 
del cadastre. 
S'ha retornat un total de 119 expedients per un import total de 903.092,26 euros i hi ha dos pendents 
de devolució per import de 29.983,15 euros. 
SUMA a més els ha facilitat un llistat on hi ha uns 20 expedients pendents de devolució dels quals 
desconeixen l'import, però traient una mitjana de les devolucions efectuades, l'import seria de 150.000 
euros aproximadament. 
L'import total de les devolucions ascendiria a 1.100.000 euros aproximadament, molt lluny dels 
4.000.000 que van dir en la campanya electoral, fent un ús partidista. 
• Quant a l'economia de l'ajuntament, diu que “serà un dels ajuntaments més rics del cementeri”, amb 
un romanent de tresoreria de 4.640.312’80 euros. 
No han fet cap inversió, és la legislatura en la qual menys inversions s'han fet al nostre poble. 
Després de veure algunes de les obres que han fet com la remodelació de les obres de l'església, la 
baixada al partidor, o la jardinera torta que hi ha en la plaça de la Malva, o la millora de la plaça com a 
espai més humà, ja no saben si no volien fer obres per no gastar-se diners o per no tindre capacitat 
per a fer-les. 
Tornant a la part econòmica indica que enguany s'ha obtingut un resultat d'1.316.772’36 euros la qual 
cosa seria positiu si l'ajuntament fóra una empresa privada, però aquest resultat fa sospitar que el 
pressupost no era massa rigorós o que s'ha descurat la seua execució. 
Després de revisar-ho ha vist que s'han deixat moltes partides o part d'elles sense executar i ho 
podien haver fet encara que saben que algunes estaven supeditades a subvencions. 
Segons la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilització pressupostària i sostenibilitat financera, 
podrien haver destinat el superàvit d'enguany a obres financerament sostenibles. 
L'any anterior van renunciar al Pla d'Obres i Serveis de Diputació per la construcció del nou centre 
d'Alzheimer, sense estar d'acord tots els membres de l'Equip de Govern, enguany no tenen ni una 
cosa ni l'altra. 
Es podrien haver dut a terme les dues actuacions complint amb la regla de despesa. 
El seu grup municipal ha fet moltes propostes durant aquests anys de legislatura i la majoria 
financerament sostenibles i la majoria les han rebutjades, com la recuperació del safareig de “Els 
Clotets”, cobriment de la segona pista poliesportiva, compra de dues cases pegades al castell, 
projecte d'il·luminació del monument a Sant Jordi i la reparació de la sèquia de reg major que podrien 
haver-la reparat amb el romanent de tresoreria. 
També podien haver baixat el tipus impositiu de l'IBI i així beneficiar a tots els ciutadans. 
 
La conclusió del seu Grup Municipal d'aquesta legislatura és que han passat quatre anys sense pena 
ni glòria, fent-se poques inversions d'envergadura irregularment o mal fetes. 
El seu prec és que siguen més ambiciosos del que han sigut posat que la situació econòmica de 
l'ajuntament ho permet. 
 
El Sr. Alcalde respon que l'Equip de Govern ha estat treballant en el tema del romanent, enguany 
s'aporten 1.300.000 al romanent. 
Respecte a les partides que no s'han executat és perquè no s'ha rebut la subvenció a la qual estaven 
supeditades. En algunes partides com a parcs i jardins sí que s'han fet inversions com al parc de 
“L'Aqueix” o en Vila Rosario. 
Dir que no s'ha fet res no li sembla bé perquè s'ha treballat molt des de tots els àmbits. 
Està la “Ruta dels Molins”, si no els agrada la baixada de la Font del Sapo al Partidor, van estar 
governant fa uns anys i no van fer res sobre aquest tema, ara almenys hi ha accés. S'ha augmentat el 
nombre de museus i el Museu Valencià del Paper ha quedat molt bé després de la reestructuració. 
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S'han fet millores en la Escoleta Infantil Municipal, en el col·legi Alfonso Iniesta s'ha fet la passarel·la 
que comunica amb l'edifici principal, i s'han fet nous totes les condícies, en el poliesportiu es va fer la 
sala d'arts marcials, el parc de calistenia, el rocòdrom nou. 
És evident que no estaran d'acord amb el que han fet, agraeix la seua valoració i el seu punt de vista 
d'aquesta legislatura. 
 
El Sr. Silvestre vol matisar que ell no ha dit que no hagen treballat i respecte al poliesportiu sol ha dit 
que van canviar una inversió per una altra, no que no s'haja fet coses. 
 
El Sr. Alcalde indica que ho ha deixat caure en dir que havia quedat partides per executar. 
 
El Sr. Esteve vol fer un prec. 
 
• La setmana passada li van fer una entrevista en el programa de TVA “Clar i ras”. En finalitzar, el 
presentador li va preguntar per les escales de l'Església i va dir que havien sigut un dels maldecaps 
de la legislatura. Qualificar-ho d'aquesta manera, posa de manifest la seua altura de mires durant 
aquests quatre anys. 
Han tingut una legislatura tranquil·la, amb uns socis de govern dissolts entres les seues files com un 
terròs de sucre i amb poques expectatives de vertaders canvis substancials. 
Han passat dels titulars grandiloqüents i sensacionalistes en l'oposició, a anar passant a poca cosa 
quan els ha tocat governar. 
Però hi ha una cosa que continuen fent, i és manipular els fets, i es refereix a la citada entrevista, en 
la qual parla de la bona oposició que ha tingut aquests quatre anys, però només quan li pregunten per 
una cosa en concret, haguera pogut contestar amb una mica més de veritat. 
Imagina que no tindrà objecció a confirmar que el que qualifica en aqueixa entrevista com una 
proposta de gent es tractava d'una moció presentada pel Grup Municipal Popular, el 25 de maig de 
2016. 
Vol recordar als ciutadans el ple del 27 de setembre de 2017, en els qual l'Equip de Govern estava 
obstinat a deixar l'obra tal com va quedar en la primera actuació. 
El Grup Municipal Popular, juntament amb altres persones van haver de mobilitzar a uns 600 
ciutadans perquè signaren una proposta per als pressupostos participatius, en la qual es demanava 
fer una nova actuació sobre les escales de l'Església. 
Vol recordar que només a les 13.00 hores de l'1 de febrer, dia en què s'anaven a aprovar els 
pressupostos de 2018, van reconsiderar d'urgència, citant als portaveus municipals, incloure en els 
pressupostos l'obra de les escales de l'Església. 
Tan poc els va agradar el que va passar i tanta peripècia han hagut de fer per a no contar que el 
resultat actual de les escales de l'Església, és gràcies a la iniciativa del Grup Municipal Popular, que 
no han tornat a convocar pressupostos participatius. 
El seu prec és que compten les coses tal com són, sense obviar res. 
 
El Sr. Alcalde indica que fora d'emissió li dirà la primera persona que li va insistir a arreglar les 
escales una persona que viu al carrer “La Creu”, després és cert que el Grup Popular va presentar 
una moció. Però d'ací a dir que el resultat actual és gràcies al Grup Popular, no sap fins a quin punt. 
En referència a les 600 signatures, la regidor de participació ciutadana va estar comprovant les 
signatures i hi havia signatures de menors de 5 anys, la signatura era d'un adult però el DNI d'un 
menor, gent que havia signat dues o tres vegades, però això és això de menys si eren 600 o 200 els 
que van signar. 
Si que va haver-hi uns pressupost participatius en els quals gràcies a la mobilització, siga o no del 
seu partit, va ser l'opció més votada. 
El resultat actual de l'obra, és gràcies a que va haver-hi un concurs d'idees, a uns arquitectes que van 
presentar les seues propostes i a un jurat que va triar el projecte el resultat del qual és l'actual. 
 
Ja es va explicar que enguany no hi havia pressuposats participatius perquè hi ha eleccions i no ho 
executarà la mateixa Corporació. 
 
Respecte al comentari dels seus socis de govern vol dir que està molt content amb del treball que 
s'ha fet per part dels set regidors de l'Equip de Govern, indistintament del partit, perquè han estat 
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treballant els set a una per a fer el millor pel poble. 
 
 
El Sr. Alcalde passa a respondre diverses preguntes que van quedar arracades en el ple anterior: 
 
• En referència a la pregunta de la Sra. Frances, portaveu del Grup Municipal Ciutadans sobre la 
revisió de preus del contracte de serveis de recollida de residus i neteja de carrers de l'empresa 
FOBESA, respon la Sra. Garrido, regidora delegada de neteja. Exposa que no hi ha cap revisió, es va 
contestar a l'empresa que examinat el contracte administratiu del servei públic, la condició 18, 
estableix que la primera revisió de preus s’efectuarà en el primer mes de gener quan haja passat un 
any complet des de l'inici de la prestació. Per tant estaven fóra de termini, ja havia passat més d'un 
any. 
La llei 2/2015, de desindexación de l'economia espanyola, estableix que els valors monetaris 
establits, no podran ser objecte de revisió periòdica. 
 
I respecte a si això afectava el servei, indica que no, el servei s'està fent amb total normalitat. 
 
• La Sra. Francés també va fer una pregunta sobre l'estat de la queixa presentada per Promocions La 
Mallaeta a l'agost. 
El Sr. Alcalde respon pas per pas l'estat. 
1. El dia 2 d'agost de 2018 es rep per part del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, una 
queixa presentada per Promocions La Mallaeta, S.L. 
2. El dia 10 d'agost, l'Ajuntament contesta al requeriment del Síndic de Greuges, explicant que s'ha 
sol·licitat un informe a la Direcció General d'Urbanisme. 
3. El 17 de setembre de 2018 es rep una resolució de la Direcció General d'Urbanisme per la qual es 
requereix a l'Ajuntament, una revisió d'ofici de l'acord municipal de 2008 per causa de nul·litat, de 
l'acte administratiu que passa a especificar: Acord del Ple de 27 de maig de 2008, d'aprovació 
definitiva del programa pla parcial, document justificatiu de la integració territorial, projecte 
d'urbanització i estudi de paisatge. 
Tot això sense perjudici que l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, procedisca a esmenar els defectes 
advertits en el planejament, sotmetent la seua aprovació definitiva a la consideració de la conselleria 
competent en matèria d'urbanisme. 
Aqueixos defectes advertits per la conselleria en 2008, per la qual cosa no inscriu el programa, però 
tampoc notifica ni a l'Ajuntament, ni a l'urbanitzador, contenen tres consideracions. 
Es planteja la modificació del sector per error de la línia divisòria del terme Banyeres-Bocairent. 
Les edificacions provisionals i desmuntables, d'una planta en les zones verdes. 
En el sector existeix una via pecuària pel que l'aprovació definitiva no és municipal sinó que és 
competència autonòmica. 
4. El 17 de gener de 2019, es remet un acord de la Junta de Govern Local, d'inici d'aqueix tràmit de 
revisió d'aqueix acord plenari de 2008. 
5. El 22 de febrer de 2019, es rep per part del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, 
recomanació a aquest ajuntament, per part de la queixa 1807735. 
6. El dia 21 de març, van tindre una reunió amb la Directora General d'Urbanisme, a València, 
l'Alcaldia, els tècnics de l'ajuntament juntament amb els urbanitzadors, per veure la solució que es pot 
aconseguir amb una nova proposta de tramitació, per a evitar que s'inicie el procediment de 
responsabilitat patrimonial que afectaria a totes les parts. 
 
En aquesta reunió s'arriba a l'acord que la urbanitzadora presentarà una proposta que farà arribar per 
mitjà de l'Ajuntament a la Conselleria de Medi Ambient, perquè emeta un informe previ sobre el 
procediment del tràmit ambiental, per a veure que decisions es poden prendre. 
 
De moment estan a l'espera de la presentació de la proposta per part de l'empresa urbanitzadora. 
 
7. El 28 de març van remetre la resposta al Síndic de Greuges, explicant tots aquests tràmits i la 
reunió mantinguda. 
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• L'última pregunta per respondre era del Sr. Esteve, sobre els canvis que s'havien dut a terme en la 
ràdio, ja que l'Equip de Govern havia incidit molt en un nou model de ràdio. 
Detalla les actuacions realitzades en aquests quatre anys: 
 
1. S'ha establit un contracte de manteniment, d'equips emissors i informàtics de les instal·lacions, tant 
de control com de la sala d'emissió i estudi. 
2. S'ha dotat l'estudi de control de diversos equips com a targetes d'àudio en format Rack 19 
polzades, repartidors d'àudio, un ordinador Workstation, dos monitors de 24 polzades, discos durs 
externs de gran capacitat per a l'emmagatzematge dels programes, falques publicitàries i 
enregistraments diversos, una centraleta telefònica via IP amb dues línies telefòniques, dotació de 
fibra òptica, dotació de servidors de ciclisme de sala tant interns com externs, millora de la instal·lació 
elèctrica llevant els tubs fluorescents i substituint-los per led. 
3. S'ha aconseguit després de gran insistència i algunes modificacions la llicència definitiva, i 
indefinida d'emissions de freqüència de 105.5. 
4. El tancament de l'antic corredor al costat de l'estudi, adequant-lo per a un nou estudi 
d'enregistrament independent a les actuals instal·lacions d'estudi i control. 
5. S'ha tramitat la inclusió de Ràdio Banyeres de Mariola, en la xarxa d'emissores municipals 
valencianes, dins de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 
6. S'ha incorporat a l'emissió habitual publicitat, que abans no existia i ha anat augmentant aquests 
anys i que s'està reestructurant actualment perquè no acapare tota l'emissió, 
7. S'ha incorporat l'emissió de programes en vídeo per les xarxes socials. 
8. A través del Consell de la Ràdio es va promoure també la revisió del reglament. 
 
Tot això sense oblidar el dia a dia que és una tasca no gaire visible però molt dura de la confecció de 
totes les llistes d'emissions diàries, enregistrament de programes i altres. 
 
I no havent-hi més assumptes de què tractar, pel Sr. Alcalde-President es tanca la sessió, sent les 
20.08 hores, de tot la qual cosa jo, el Secretari, done fe. 
 
 

L'ALCALDE       EL SECRETARI 


