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ACTA DEL PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES D E MARIOLA CELEBRAT EL 
DIA 18 DE JUNY DE 2020. 
 
A Banyeres de Mariola, sent les 17:00 hores del dia 8 de juny de 2020, 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 
2ª Tinent d'Alcalde 
Sra. Beatriz Francés Tortosa 
3er Tinent d'Alcalde 
Sr. David Ruano Segura 
4er Tinent d'Alcalde 
Sr. Carlos Moisés Miró Sempere 
Regidors 
Sra. Ester Revert Herrera 
Sr. Mario Martínez Francés 
Sra. Lorena Ferre Camarasa 
Sr. José Carlos Molina Benítez 
Sra. Mª Pilar Clemente Conejo 
Sr. Vicente Molina Molina 
Sr. Fernando Sempere Huertas 
 
SR. SECRETARI 
 
Sr. Miguel Sanchis Francés 
 
Existint quòrum suficient, s'obri la sessió d'acord amb el següent ORDRE DEL DIA : 
 
Part resolutiva  
1) Renúncia d ela condició e regidor de Juan Agustí n Rodríguez Lorenzo. 
2) Renúncia d ela condició de regidor de David Ruan o Segura. 
3) Aprovació, si escau, de les actes de les session s anteriors de data 30/01/2020 i 05/03/2020. 
4) Moció sobre prevenció d’incendis. 
5) Moció sobre el pla de prevenció d’incendis del P arc Natural de la Serra de Mariola. 
6) Moció institucional sobre la declaració d’emergè ncia forestal de les munyanyes de la 
Comunitat Valenciana. 
7) Moció sobre reducció taxes universitàries curs 2 020-21. 
8) Moció finançament local en el marc de la crisi d e la COVID-19. 
9) Compte General 2019. 
10) Suspensió taxa per ocupació de terrenys d’ús pú blic local amb taules, cadires, tribunes i 
tablaos i altres elements anàlegs amb finalitat luc rativa. 
11) Acceptació delegació de competències en matèria  d’infraestructures educatives a 
l’Ajuntament de Banyeres de Mariola per l’actuació nova construcció del centre CEIP Alfonso 
Iniesta. Codi 03002767. 
Part no resolutiva  
12) Dació de compte de l’informe del grau de compli ment de les inversions financerament 
sostenible.  
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13) Dació de compte del següents Decrets: 
- Sol·licitud declaració de les Festes de la Relíqu ia de Sant Jordi, festes d’Interés Turístic 
d’indole provincial. 
- Sol·licitud d’adhesió genèrica de l’ajuntament a la Central de compres de l’Excma. Diputació 
Provincial. 
14) Dació de compte de la relació de decrets des de l 25 de gener de 2020 fins el 12 de juny de 
2020. 
15) Precs i preguntes. 
................................................................................................................................................................... 
 
El Sr. Alcalde, anuncia que abans de començar amb la sessió del Ple guardaran un minut de silenci 
per totes les víctimes de la COVID-19. 
Des de l'ajuntament volen agrair a totes les persones voluntàries, costureres, entitats, associacions, 
Creu Roja, Protecció Civil, tot l'esforç que han fet durant la pandèmia. 
 
 
1) Renúncia de la condició de regidor de Juan Agust ín Rodríguez Lorenzo.  
 

Dictamen de la Comissió Especial de Comptes, Hisend a, Urbanisme i Cultura de data 12 de 
juny de 2020 

 
La Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme i Cultura de data 12 de juny de 2020 ha 
dictaminat favorablement per unanimitat de tots el membres la següent proposta d'acord: 
 
Vist l'escrit presentat per AGUSTÍN RODRÍGUEZ LORENZO, amb R.E.2020001191, de data 8 de 
juny de 2020, en el qual manifesta la seua voluntat de renunciar a la condició de membre d'aquesta 
Corporació. 
 
Vist que AGUSTÍN RODRÍGUEZ LORENZO va resultar triat regidor per la llista política del Partit 
Popular, partit judicial d'Alcoi, en les eleccions municipals que van tindre lloc el passat 26 de maig de 
2019. 
 
Vist el que es disposa en l'art. 9.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova 
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) i en els 
articles 19.1.l) i 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG) i 
normes concordants, especialment, la Instrucció de la Junta Electoral Central de 10 de juliol de 2003, 
sobre substitució de càrrecs representatius locals. 
 
Vist que la renúncia és un acte bilateral que només es perfecciona amb la recepció de l'ens públic que 
ha d'assumir-la, això és, el Ple de la Corporació i que, per tant, únicament farà efecte des de la presa 
de coneixement que faça aquest òrgan. 
 
Vist que de conformitat amb el que es disposa en la instrucció citada quan es presente escrit de 
renúncia, el Ple després de prendre coneixement d'aquesta, haurà de remetre certificació de l'acord 
adoptat a la Junta Electoral Central a l'efecte de procedir a la substitució indicant el nom de la 
persona a la qual, segons el parer de la Corporació, correspon cobrir la vacant. 
 
Vist que segons es dedueix de l'esmentada instrucció, la sessió plenària per a la presa de 
coneixement de la renúncia haurà de celebrar-se dins dels deu dies naturals següents a la 
presentació de l'escrit de renúncia. 
 
Es proposa el següent ACORD al ple de la Corporació: 
 
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor d'aquest ajuntament d'AGUSTÍN 
RODRÍGUEZ LORENZO. 
 
SEGON.- Declarar la vacant d'un lloc de regidor pertanyent al grup polític Partit Popular. 
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TERCER.- Remetre certificació del present acord a la Junta Electoral Central a l'efecte de l'expedició 
de credencial acreditativa de la condició d'electe a favor del candidat que corresponga, fent constar 
que, segons el parer de la corporació, a tenor de la certificació expedida per la Junta Electoral de 
Zona d'Alcoi correspon cobrir la vacant a MARÍA DOLORES GIL LOPEZ. 
 

Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Popular, Sr. Molina, excusant l'assistència de 
Juan A. Rodríguez Lorenzo i passa a llegir un escrit seu en el qual saluda a la Corporació Municipal i 
dóna les gràcies als veïns de Banyeres i als funcionaris municipals pel tracte dispensat en tot moment 
i a tots els components de la Corporació Municipal de la qual he tingut el gust de formar part, i que 
malgrat les diferències que els separen quant a idees, en el personal i en el curt període de temps 
que ha romàs, i que per problemes personals no li ha permés finalitzar la legislatura. 
S'emporta una gran satisfacció d'haver format part del grup de persones que per motius excepcionals, 
passaran a formar part de la història. 
Finalment vol donar les gràcies al Grup Municipal Popular de Banyeres de Mariola, del qual li honra 
haver format part. Persones humils i treballadores, que sempre estaran disposades a treballar pel bé 
de tots els veïns d'aquest meravellós poble. Banyeres i Sant Jordi sempre estaran en el seu cor. 
Atentament s'acomiada el vostre regidor, Agustín Rodríguez Lorenzo. 
 

Pren la paraula la portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Ferre, per a agrair a Agustín 
la seua dedicació durant aquest any, valoren molt positivament les seues aportacions constructives 
en les Comissions Informatives, i la seua bona intenció de treball per Banyeres de Mariola. Li dóna les 
gràcies per tot el temps dedicat. 
 

Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Sempere indicant que s'uneix a 
les paraules aquestes per la portaveu de Compromís i agrair-li l'any de treball pel poble de Banyeres. 
 
El Sr. Alcalde indica al portaveu del Grup Municipal Popular que li trasllade a Agustín l'agraïment de 
tota la Corporació pel treball realitzat enguany per Banyeres de Mariola. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels dotze regidors presents, acorda 
aprovar renúncia de la condició de regidor de Juan Agustín Rodríguez Lorenzo. 
 
2) Renúncia de la condició de regidor de David Ruan o Segura.  
 

Dictamen de la Comissió Especial de Comptes, Hisend a, Urbanisme i Cultura de data 12 de 
juny de 2020 

 
La Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme i Cultura de data 12 de juny de 2020 ha 
dictaminat favorablement per unanimitat de tots el membres la següent proposta d'acord: 
 
Vist l'escrit presentat per DAVID RUANO SEGURA, amb R.E.2020001266, de data 12 de juny de 
2020, en el qual manifesta la seua voluntat de renunciar a tal condició de membre d'aquesta 
Corporació. 
 
Vist que DAVID RUANO SEGURA va resultar triat regidor per la llista política de Compromís per 
Banyeres de Mariola, partit judicial d'Alcoi, en les eleccions municipals que van tindre lloc el passat 26 
de maig de 2019. 
 
Vist el que es disposa en l'art. 9.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova 
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) i en els 
articles 19.1.l) i 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG) i 
normes concordants, especialment, la Instrucció de la Junta Electoral Central de 10 de juliol de 2003, 
sobre substitució de càrrecs representatius locals. 
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Vist que la renúncia és un acte bilateral que només es perfecciona amb la recepció de l'ens públic que 
ha d'assumir-la, això és, el Ple de la Corporació i que, per tant, únicament farà efecte des de la presa 
de coneixement que faça aquest òrgan. 
 
Vist que de conformitat amb el que es disposa en la instrucció citada quan es presente escrit de 
renúncia, el Ple després de prendre coneixement d'aquesta, haurà de remetre certificació de l'acord 
adoptat a la Junta Electoral Central a l'efecte de procedir a la substitució indicant el nom de la 
persona a la qual, segons el parer de la Corporació, correspon cobrir la vacant. 
 
Vist que segons es dedueix de l'esmentada instrucció, la sessió plenària per a la presa de 
coneixement de la renúncia haurà de celebrar-se dins dels deu dies naturals següents a la 
presentació de l'escrit de renúncia. 
 
Es proposa el següent ACORD al ple de la Corporació: 
 
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor d'aquest ajuntament de DAVID 
RUANO SEGURA. 
 
SEGON.- Declarar la vacant d'un lloc de regidor pertanyent al grup polític Compromís per Banyeres 
de Mariola. 
 
TERCER.- Remetre certificació del present acord a la Junta Electoral Central a l'efecte de l'expedició 
de credencial acreditativa de la condició d'electe a favor del candidat que corresponga, fent constar 
que, per part de segons el parer de la corporació, vist l'escrit de renúncia a ser proclamada 
presentada per Dña, Gloria Conejo Molina, amb R.E. 2020001267 de data 12 de juny de 2020, a 
tenor de la certificació expedida per la Junta Electoral de Zona d'Alcoi correspon cobrir la vacant a 
JORDI AMORÓS FRANCÉS. 
 

Pren la paraula la portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Ferre, per a agrair a David 
Ruano, la seua dedicació durant aquest any, ha sigut un any amb molta dedicació a les regidories 
d'esports, joventut, promoció econòmica i ADL. Ha coordinat millores en totes les àrees, destacant 
entre altres, la incorporació d'una segona persona en l'Agència de Desenvolupament Local, 
mitjançant subvenció, i la millora, neteja i reorganització de les instal·lacions i dependències del 
pavelló cobert, durant aquest confinament, aconseguint fins a nous espais per a clubs esportius. Li 
agraeix la seua dedicació per Banyeres de Mariola. 
 

Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Sempere per a agrair tot el 
treball realitzat i desitjar-li que li vaja tot molt bé en la seua nova etapa. 
 

Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Popular, Sr. Molina, per a agrair-li també el 
seu treball i desitjar-li que li vaja bé. 
 
El Sr. Alcalde vol remarcar que són motius laborals els que han fet que haja d'optar per la renúncia. El 
seu gran compromís, responsabilitat i ganes de fer bé les coses són els que li han portat a prendre 
aquesta decisió. 
Aquesta situació generada per la COVID-19, ha fet que haja de centrar tots els seus esforços en el 
seu treball personal. Li agraeix el treball realitzat i li ànims per a seguir avant amb el seu treball. 
 
El Sr. Ruano, expressa que ha sigut un plaer treballar pel poble de Banyeres, s'emporta una gran 
experiència. 
El Sr. Ruano abandona la sessió del Ple. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels onze regidors presents, acorda 
aprovar renúncia de la condició de regidor de David  Ruano Segura. 
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3) Aprovació, si escau, de les actes de les session s anteriors de data 30/01/2020 i 05/03/2020.  
 

El Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna observació a l'acta. 
 

Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Popular, Sr. Molina indicant que en l'acta del 
dia 30/01/2020, en una pregunta del Sr. Sempere no consta de manera literal que no estaven 
asseguts en el lloc adequat. 
 
Amb aquesta puntualització queden aprovades les actes per unanimitat dels presents. 
 
4) Moció sobre prevenció d'incendis.  
 
El Sr. Alcalde indica que en la comissió es va acordar substituir en la moció: “pressupost 2020” per 
“pressupostos successius”. 
 
Dictamen de la Comissió Especial de Comptes, Hisend a, Urbanisme i Cultura de data 12 de 
juny de 2020 
 
La Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme  i Cultura de data 12 de juny de 2020 ha 
dictaminat favorablement per unanimitat de tots els  membres la següent proposta d'acord: 
MOCIÓ SOBRE PREVENCIÓ D'INCENDIS presentada pels gr ups municipals Compromís per 
Banyeres de Mariola, Popular i Socialista. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

Els incendis forestals suposen un gran risc per a les nostres serres i, també, per a les nostres 
poblacions.  

La Conselleria de Medi Ambient, des dels inicis de la seua creació, ha tingut una gran feina per 
realitzar en la prevenció i neteja de zones forestals per minimitzar els efectes dels devastadors 
incendis. Desgraciadament, no s’ha aconseguit aconseguir totes les necessitats a totes les zones 
forestals per diversos motius: escassetat de recursos personals, materials i econòmics de la 
Conselleria, la propietat privada de gran part del terreny forestal...  

Ens consta que entre els treballs que s’han realitzat estan: neteges forestals, creacions de faixes de 
seguretat, delimitacions i actuacions en ZAU (Zones d’Actuació Urgent) i consolidació de personal de 
les brigades forestals, entre altres. 

La situació de poblacions com la nostra, Banyeres de Mariola, es veu agreujada per els devastadors 
efectes de les dos últimes nevades (gener 2017 i gener 2020). Aquestes nevades han convertit les 
nostres serres en munts d’arbres caiguts i secs, que es sumen a les milers de rames i mala herba.  

A la nostra població, en l’última legislatura es va aconseguir fer una franja de seguretat en la zona del 
“Ral de Dalt”, es va permetre la tala de xops que perjudicaven el Molí Pont, el PN Serra de Mariola va 
posar en funcionament el servei de trituració de restes agrícoles per a agricultors, etc. Però, 
desgraciadament, es necessiten més accions en la muntanya pública. Així mateix, es tindria que 
regular i facilitar informació a les propietats privades que tenen l’obligació de mantindre netes les 
seues parcel·les.  

Per tot el que s’exposa, presentem la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

Instar al Consell a: 

1. Mantenir un pressupost similar com a mínim al que hi ha per a 2019 i pressupostos successius de 
Prevenció d’Incendis i Medi Natural, executant el 70% del mateix en els sis primers mesos. 
2. Mantenir una línia pressupostària en els pressupostos successius en els Ajuntaments per a 
l’elaboració i desenvolupament de plans de prevenció d’incendis.  
3. Crear una línia pressupostària en els pressupostos successius per a ajudes a la silvicultura. 
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4. Dur a terme actuacions, en col·laboració amb propietaris i ajuntaments, de retirada de fustes 
caigudes i seques que són combustible pur per a les nostres muntanyes, procedint a la seua trituració 
o conversió en biomassa.  
5. L’elaboració de plans d’autoprotecció en la interfície urbana – forestal junt amb els Ajuntaments. 
6. Habilitar un centre de vigilància a Banyeres de Mariola (Serra de la Fontanella, compartint amb la 
població de Biar). 
7. Executar els projectes de prevenció d’incendis planificats i aprovats al PDR.  
8. Aprovar el decret d’ús públic de les nostres muntanyes que va quedar consensuat en la legislatura 
2011-2015, i en base al mateix realitzar un catàleg de sendes i pistes forestals transitables de la 
Comunitat Valenciana. 
9. Redactar els Plans de Ordenació de Recursos Forestals establerts en el PATFOR.  
10. Habilitar una línia pressupostària dedicada a sanitat forestal i contractar a les persones que siguin 
necessàries per realitzar durant tot l’any amb els tractaments contra les plagues que afecten la nostra 
superfície forestal. 
11. Crear un Comité d’Experts per a l’anàlisi dels grans incendis forestals dde 2019 a la Comunitat 
Valenciana, amb l’objectiu d’elaborar Plans de recuperació de les zones afectades i realitzar 
propostes de millora per a la prevenció i extinció d’incendis de la nostra Comunitat.  
12. Que s’informe a aquest Ajuntament de les mesures que s’adopten i de les actuacions que es duen 
a terme sobre aquest tema, en el termini de tres mesos, així com traslladar a tots els grups 
parlamentaris de les Corts Valencianes.  
 
Pren la paraula la portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Ferre, per a indicar que es tracta 
d'una moció presentada pels tres grups municipals, perquè creuen que és fonamental el diàleg i 
arribar a acords per a millorar el poble, i per la preocupació que tenen per l'estat de les muntanyes, 
encara que són propietat privada. 
Per tot això el Grup Municipal Compromís votarà a favor. 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Sempere, dient que ha sigut una moció 
consensuada i votaran a favor. 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Popular, Sr. Molina, expressant que el seu grup també 
votarà a favor. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents acorda aprovar la moció 
sobre prevenció d'incendis. 
 
5) Moció sobre el pla de prevenció d'incendis del P arc Natural de la Serra de Mariola.  
 
Dictamen de la Comissió Especial de Comptes, Hisend a, Urbanisme i Cultura de data 12 de 
juny de 2020 
 
La Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme  i Cultura de data 12 de juny de 2020 ha 
dictaminat favorablement per unanimitat de tots els  membres la següent proposta d'acord: 
MOCIÓ SOBRE PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS DEL PN DE L A SERRA MARIOLA presentada 
pels grups municipals Compromís per Banyeres de Mar iola, Popular i Socialista. 
 
MOCIÓ SOBRE EL PLA DE PREVENCIÓ DE INCENDIS DEL PN DE LA SERRA MARIOLA 
presentada per els Grups Municipals Compromís per B anyeres de Mariola, Popular i Socialista. 
 
En 2002 es declara, mitjançant el Decret 3/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià el Parc Natural 
de la Serra de Mariola. Anteriorment, en 2001, s’aprovà el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals 
(PORN) del Parc Natural de Serra de Mariola a través del Decret 76/2001, de 2 de abril, del Govern 
Valencià (DOGV nº. 3.978, de 11.04.01). Totes les actuacions previstes en el “Pla Bàsic d’Actuacions 
de Prevenció d’Incendis Forestals a l’Àmbit dels Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana” són 
subsidiàries i estan supeditades a la normativa i directrius establertes en el PORN i en la resta de 
normativa mediambiental que afecta el parc. 
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Per resolució de 22 de maig de 2006, del conseller de Territori i Habitatge, s’aprova el Pla de 
Prevenció d’Incendis Forestals del Parc Natural de la Serra de Mariola. En aquest Pla consta una 
programació temporal i econòmica segons la qual “Les actuacions definides al present Pla Bàsic de 
Prevenció d’Incendis Forestals del Parc Natural queden distribuïdes per a la seua execució en un 
període de deu anys. La programació realitzada distribueix els recursos econòmics, materials i de 
personal en el temps de forma coherent a les prioritats d’actuació en matèria de prevenció, intentant 
una assignació anual constant”. 
 
A més, en la Presentació del Pla diu el següent: “Si el Pla té marc territorial clar, s’ha definit també un 
entorn temporal, així entenent que les causes d’origen antròpic que originen els incendis forestals 
varien al llarg del temps, s’ha establert un període de vigència del pla de 10 anys, transcorreguts els 
quals es procedeix a la seua revisió, analitzant l’acceptació i efectivitat de les mesures propostes, així 
com realitzant les noves propostes necessàries, d’acord amb els nous reptes”. 
 
Sent conscients que han transcorregut més de deu anys des de l’elaboració del Pla de Prevenció 
d’Incendis del PN de la Serra de Mariola, pel qual la programació temporal i econòmica ha quedat 
desfasada des de fa més d’any i mig, com la vigència del pla establerta per deu anys, amb la 
necessitat que la Conselleria de Medi Ambient revise aquest pla, com a mínim la seua programació 
temporal i econòmica.  
 
Per tot el que antecedeix, presentem la següent: 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
Instar al Consell a: 

1. Revisar el Pla de Prevenció d’Incendis del PN de la Serra de Mariola, com a mínim en quant a 
la programació temporal i econòmica d’aquest, en el termini màxim d’un any, tenint que 
quedar el Pla revisat vigent per deu anys més. 

2. Que s’adone aquest Ajuntament de les mesures que s’adopten i de les actuacions que es 
duen a terme sobre aquest terme, en termini de tres mesos, així com traslladar-ho a tots els 
grups parlamentaris de les Corts Valencianes. 

 
Pren la paraula la portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Ferre, expressant que es tracta d'una 
altra moció presentada conjuntament, per la qual cosa votaran a favor. 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Sempere, indicant que votarà a favor. 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Popular, Sr. Molina, expressant que el seu grup també 
votarà a favor. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents acorda aprovar la moció 
sobre el pla de prevenció d'incendis del Parc Natur al de la Serra de Mariola. 
 
6) Moció institucional sobre la declaració d'emergè ncia forestal de les muntanyes de la 
Comunitat Valenciana.  
 
Dictamen de la Comissió Especial de Comptes, Hisend a, Urbanisme i Cultura de data 12 de 
juny de 2020. 
 
MOCIÓ INSTITUCIONAL SOBRE DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA F ORESTAL DE LES 
MUNTANYES DE LA COMUNITAT VALENCIANA PRESENTADA PEL  GRUP MUNICIPAL 
POPULAR DE BANYERES DE MARIOLA  
El temporal denominat Gloria que va tindre lloc el passat mes de gener va causar greus danys al llarg 
de pràcticament tot el litoral de la Comunitat Valenciana, litoral que es prioritari recuperar abans de la 
Setmana Santa.  
Però aquest temporal no sols va danyar les nostres costes, també va causar greus i perillosos 
prejudicis en nombrosos municipis d’interior. Unes conseqüències que sumades als anys anteriors, 
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causades per successius temporals davant dels quals no es va actuar han ocasionat que la situació 
de la majoria de les muntanyes de la Comunitat Valenciana sigui dantesca, però el pitjor de tot és el 
perill que això du. La Serra Mariola en Banyeres de Mariola el nostre volgut poble, el Port d’Onil, la 
Carrasqueta, el Alt Millars o qualsevol zona forestal afectada es troba amb milers i milers d’arbres 
arrancats i trencats. És un desastre: amb pins al sòl, alzines totalment descollugades, ginebres 
partides en dos, una infinitat d’espècies afectades. 
La gestió forestal sostenible és la ferramenta per a resoldre aquesta situació, per fer les nostres 
muntanyes segures i inclús rendibles, per fer front a la despoblació i al canvi climàtic. 
La no gestió no és una solució sostenible, sobre tot si tenim en compte aquestos impactes i 
amenaces cada vegada més virulents degut al canvi climàtic. Els boscs representen el 60 per 100 del 
total de la superfície de la nostra Comunitat Valenciana. L’absència de gestió planificada els fa més 
vulnerables a aquests espisodis extrems atmosfèrics. Tota aquesta fusta morta és caldo de cultiu 
perfecte per a grans plagues i incendis forestals. 
Els serveis ambientals que presten les muntanyes i terrenys forestals mereixen un reconeixement i 
recolzament dels poders públics, independentment de la seua titularitat, tal i com estableix la Llei 
43/2003 de Muntanyes. Una gestió adequada serà clau per a la conservació dels mateixos per a 
futures generacions. 
El Consell ha aplegat a anunciar un Pacte de Gestió Forestal, un Pacte Verd, un Pacte pels Boscs... 
però de moment res es sap més enllà de mers anuncis, ningun d’ells referit a les desastroses 
conseqüències de Glòria en les muntanyes de la Comunitat Valenciana.  
L’article 24 de la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana estableix que: 

1. La administració forestal, prèvia informació pública, podrà declarar determinades 
àrees forestals com zones d’actuació urgents (ZAU) amb la finalitat de conservar-les, restaurar-les, 
rehabilitar-les o defendre-les davant riscos i vulnerabilitats, sempre que ocórrega alguna de les 
circumstàncies següents: 

a. Terrenys degradats erosionats o amb risc manifest d’estar-ho. 
b. Terrenys afectats per un incendi forestal en els que no sigui previsible la seua 

regeneració natural.  
c. Terrenys afectats per les circumstàncies meteorològiques o climatològiques adverses 

de caràcter extraordinari.  
d. Terrenys afectats per plagues o infermetats forestals que hagen ocasionat greus 

prejudicis.  
e. Terrenys amb flora o fauna d’especial valor.  
f.  Terrenys afectats amb qualsevol alteració ecològica greu o amb risc d’afectar-li.  

g. Terrenys situats en zones d’alt risc d’incendi forestal definides per l’article 55.6. 
2. La declaració s’efectuarà mitjançant Decret del Govern Valencià, i en ella es 

delimitarà el perímetre al que afecta i es definiran les mesures a adoptar per esmenar les deficiències 
senyalades, així com el termini per a la seua execució i les dotacions econòmiques que en el seu cas 
comportaran. L’expedient es podrà instruir d’ofici o a instància de les entitats locals en les que 
s’encontren situats aquests terrenys.  

3. Sense prejudici de les ajudes que poden establir-se, les mesures seran executades 
per els propietaris dels terrenys. No obstant això, aquestos podran acordar amb la administració la 
seua execució, aportant mitjos personals, materials o mitjançant empreses de gestió forestal, podrà 
declarar d’interès general els treballs inclosos en les zones d’actuació urgent, com també donar 
ajudes per a la neteja de les muntanyes als propietaris que les necessiten.  

4. La declaració podrà, igualment delimitar i inclús prohibir els aprofitaments que siguen 
incompatibles amb la seua finalitat, per el temps estrictament necessari.  

5. Demanar a Diputació d’Alacant que genere ajudes, com ho fa la Diputació de 
València, per a poblacions de menys de 10.000 habitants, unint-se a les ajudes de la Generalitat de 
neteja de muntanyes.  
Per tot l’exposat, presentem la següent: 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
Instar al Consell a:  

1. Declaració de muntanyes i terrenys forestals afectats per la borrasca Glòria, Zona 
d’Actuació Urgent, mitjançant el Decret del Govern Valencià, habilitant pressupost per cobrir les 
mesures oportunes per a dur a terme.  
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2. Declarar d’Interès General les obres contingudes a aquella Zona d’Actuació Urgent, 
executant mitjançant el tràmit d’emergència les actuacions necessàries per a la extracció de la fusta 
que puga disposar un increment del risc de pagues i incendis forestals, així com per a feines de 
silvicultura regenerativa en les muntanyes i terrenys forestals de la Comunitat Valenciana, en 
municipis afectats com amb els propietaris privats. 

3. Augmentar el pressupost per a 2021 de Prevenció d’Incendis amb una partida 
específica per a la generació de paisatge en mossaic agro-forestal en les zones afectades, per un 
valor mínim de sis milions d’euros.  

4. Mantindre al personal dedicat a sanitat forestal per a realitzar durant tot l’any els 
tractaments contra les plagues que afecten la nostra superfície forestal. 

5. Que se’n adone al nostre molt Il·lustre Ajuntament de Banyeres de Mariola de les 
mesures que s’adopten i de les actuacions que es duen a terme al respecte, en termini màxim de sis 
mesos, així com traslladar-ho a tots els grups parlamentaris de “Les Corts Valencianes” de dites 
actuacions. 
 
Pren la paraula la Portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Sempere, indicant que com ja li van 
recomanar al Sr. Molina, en la comissió informativa, refera una mica la moció perquè ja s'havia 
presentat una altra de manera conjunta pels tres grups municipals, on es fa referència a pràcticament 
aquests mateixos punts, i per tant no consideren convenient presentar dues mocions similars. 
Però veu que si que ha presentat la moció i damunt les modificacions que fa respecte a la inicial, no 
les ha fetes on devia i altres que ha posat no les ha posades en el lloc adequat. 
Li van dir que posara, si la volia presentar perquè ells l'estudiaren, sol·licitar a la Diputació d'Alacant, 
la creació d'ajudes per a poblacions de menys de 10.000 habitants, per a poder netejar les 
muntanyes. Ho ha inclòs però no dins de la proposta de resolució que és la que en definitiva va al 
Consell o a qui es destina la moció, ho posa en el seu argumentari, però no en la proposta de 
resolució. 
D'altra banda, li van insistir que suprimira el punt de determinar el caràcter gratuït de l'execució 
subsidiària perquè clar, el que té una muntanya particular, no li hauria de resultar gratis la seua 
neteja. Hauria de pagar-ho, podent sol·licitar subvencions, a Conselleria o Diputació. 
Per això, ja que encara que el portaveu del Grup Municipal Popular diu que aquesta moció és 
complementària, considera que és pràcticament igual que la que han aprovat i damunt no ha llevat 
algunes coses que li van dir. 
Per això el Grup Municipal Socialista, votarà en contra de l'aprovació d'aquesta moció. 
 
Pren la paraula la portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Ferre, expressant que Banyeres de 
Mariola, està envoltat de serres que formen part del dia a dia i estimen molt; no es podria imaginar la 
silueta del poble sense aqueixes serres. Cert és que les actuacions forestals són necessàries per a 
tindre un paratge segur. En la majoria de les propostes poden arribar a estar d'acord, però pensen 
que s'hauria de modificar un punt i afegir un altre, com bé ha dit el portaveu del Grup Municipal 
Socialista. 
En primer lloc, en el punt 3, parlen de “determinar el caràcter gratuït de l'execució subsidiària” i, des 
del seu punt de vista, pensen que les persones propietàries de parcel·les grans i xicotetes, han de ser 
capaces econòmicament de mantindre-les netes i en condicions. Per tant, pensen que no és just que 
la neteja subsidiària fóra gratuïta. 
D'altra banda, la moció parla d'instar el Consell de la Generalitat, però no han tingut en compte el fet 
de demanar res a la Diputació d'Alacant (on està al capdavant el Partit Popular). Per si desconeixen 
les dades, els informen que la Diputació de València ha donat ajudes per a la neteja de les serres (de 
les quals s'ha vist beneficiat el nostre poble veí, Bocairent); per això, se'ls va proposar que 
inclogueren que la Diputació d'Alacant done ajudes per a la neteja de les serres a Ajuntaments 
menors de 10.000 habitants. 
Se'ls va proposar dues modificacions, però han fet cas omís. Com bé ha dit el Sr. Sempere l'ha 
nomenat en l'exposició de motius, però no en la resolució. Per aquest motiu, el grup Compromís 
votarà en contra. 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Popular, Sr. Molina, preguntant si es pot modificar. 
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El Sr. Secretari indica que es tractaria de llevar el punt 3 de la proposta de resolució i afegir el punt 5 
de l'argumentari en la proposta de resolució. 
 
El Sr. Alcalde diu que primer procediran a la votació de la modificació i posteriorment a l'aprovació de 
la moció. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels onze regidors presents, acorda 
aprovar les modificacions exposades en la moció. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels onze regidors presents, acorda 
aprovar la moció institucional sobre la declaració d'emergència forestal de les muntanyes de la 
Comunitat Valenciana. 
 
7) Moció sobre reducció taxes universitàries curs 2 020-21. 
 
Dictamen de la Comissió Especial de Comptes, Hisend a, Urbanisme i Cultura de data 12 de 
juny de 2020 
 
Sr. JOSE CARLOS MOLINA BENITEZ, portaveu del Grup M unicipal Popular a l'Ajuntament de 
BANYERES DE MARIOLA, en nom i representació d'aques t, per mitjà del present escrit, i 
conforme al qual es preveu en el Reglament d'Organi tzació, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals (aprovat pel Reial decret 2568/ 1986, de 28 de novembre), eleva al Ple de la 
Corporació per al seu debat, la següent: 
MOCIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE REDUCCIÓ DE LES TAXES UNIVERSITÀRIES PER Al 
CURS 2020/2021 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L'article 81.3b de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, estableix en el cas 
d'estudis conduents a l'obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, els 
preus públics els fixarà la comunitat autònoma dins dels límits que establisca la Conferència General 
de Política Universitària, i en relació amb els costos de prestació del servei. Per tant, és competència 
del Consell la fixació dels preus públics de les taxes universitàries. 
El Consell pot fixar anualment els imports d'aquestes, així com introduir noves titulacions o serveis 
universitaris susceptibles de ser retribuïts per mitjà de taxes. Així mateix, el Consell pot fixar 
anualment els increments aplicables en cas de segona, tercera i posteriors matrícules, així com fixar 
l'import dels ensenyaments amb preu o grau d'experimentalitat excepcional. 
D'altra banda, cada universitat cobrarà les taxes a l'alumnat en els períodes que estime adequats, 
però sempre en dues modalitats. Una és el pagament de la totalitat de l'anualitat o per pagament 
ajornat durant el curs. 
Durant el curs 2019/2020 s'ha produït una circumstància que ha afectat a tota la societat i per 
descomptat també en el món universitari. A causa de l'aplicació de les normes del Reial decret 
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19, l'alumnat va deixar de poder assistir a les classes presencials. 
Així mateix, el passat 3 d'abril la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital al 
costat dels rectors de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana van acordar que tota la 
docència hauria de continuar de manera telemàtica. 
Sens dubte aquesta mesura necessària, però no bastant planificada, ha provocat una sèrie de 
perjudicis a l'alumnat tant en l'àmbit acadèmic com en l'econòmic. Per això entenem des del Grup 
Popular que la Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital juntament amb la 
Conferència de Rectors de la Comunitat Valenciana han d'estudiar mesures que compensen a 
l'alumnat en la matrícula del curs 2020/2021. 
Per tot quant antecedeix, el Grup Popular Municipal, sotmet en debat i votació davant aquest Ple, la 
següent 
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PROPOSTA D'ACORD  
 
PRIMER.- Instar en el Consell de la Generalitat Valenciana a: 
1. Establir compensacions econòmiques als estudiants universitaris per al curs 2020/2021, 
consistents en una rebaixa de la matrícula en proporció al temps en què no han tingut educació 
presencial, tenint que suplementar la Generalitat aquesta disminució d'ingressos. 
2. L'alumnat que haja finalitzat els seus estudis durant el curs 2019/2020 seran compensats 
mitjançant la devolució de la part proporcional de la matrícula o amb la reducció d'altres taxes 
universitàries com l'expedició de títols acadèmics. 
3. Incrementar la línia pressupostària “Compensació per reducció de taxes universitàries” CODI 
LÍNIA: T8241000 en la mateixa quantitat que les universitats reduïsquen els seus ingressos a 
conseqüència de la reducció de taxes universitàries. 
SEGON.- Notificar el present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, als Grups polítics 
amb representació en Les Corts Valencianes i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal socialista, Sr. Sempere, indicant que el sorprén que 
siga el Partit Popular qui presenta aquesta moció. Li agradaria saber si en comunitats autònomes on 
governa el seu partit, també les han presentades, ell ja sap de dos en les quals no s'ha presentat. 
La suspensió de l'activitat presencial, i per tant l'inici de l'activitat telemàtica, no sorgeix de la 
conselleria, ni dels rectors de les universitats públiques com afirmen en la moció, sinó de la CRU, 
Conferència de Rectors Universitaris. Vinga d'on vinga, si atenen la seua moció, donen per 
descomptat que les classes universitàries no s'han fet i això no ho poden permetre. Des de totes les 
universitats valencianes s'ha seguit amb la docència en línia. Això seria dir que el professorat no ha 
fet bé el seu treball i això ni és just ni cert. 
El sorprén que siga el Partit Popular qui presenta la moció, perquè el seu partit ha sigut el que més 
polítiques restrictives i més augment de taxes ha promogut, no sap si recorden al ministre Wert i la 
seua meravellosa llei. Com diu sembla més una broma de mal gust que una proposta seriosa. 
Amb eixa llei no sols es van encarir les taxes un 35% que són les que paga l'alumnat, sinó que per a 
ofegar més a les universitats, van reduir 1.500 milions d'euros en quatre anys. 
És més des que està el govern del Botànic, el preu de les taxes universitàries en primera matricula, 
ha baixat més del 17% i més del 32% en segona matrícula 
No poden donar suport a aquesta moció perquè cada universitat valenciana ha articulat mecanismes 
de compensació enfront d'aquesta situació excepcional, com a terminis d'ajornament per al 
pagament, o la possibilitat d'anul·lar la matrícula d'aquelles assignatures que l'alumnat considere. 
Tant des del govern del Botànic com des del govern central, són conscients que aquesta situació de 
crisi econòmica i social, provocada per la COVID-19, requereix mesures extraordinàries i 
excepcionals per al pròxim curs, i per això mateix des de la Direcció General d'Universitats, ja es 
contemplen mesures per a ampliar les beques salari i les beques de realització d'estudis de grau. És 
més, el Govern Central ha augmentat en un 22% el pressupost de beques per al curs 2020-2021 i 
rebaixa els criteris de nota per a poder accedir a algunes d'elles. 
Des del seu grup creuen que l'educació i les universitats el que necessiten és més finançament i els 
recorda que aquesta ve minvada per la llei Wert. I els estudiants el que necessiten són més mitjans i 
oportunitats per a poder estudiar en igualtat de condicions. 
Per tot l'exposat el Grup Municipal Socialista votarà en contra ja que el que ells han proposat sempre i 
demostren quan governen és que creen en una educació basada en l'equitat, igualtat d'oportunitats i 
qualitat d'universitats. A més una vegada més, en aquesta moció el que han fet ha sigut posar als 
docents en el centre de la diana, donant per descomptat, sense més argument, que no han realitzat 
adequadament el seu treball, i això des del seu grup no ho poden permetre. 
 
Pren la paraula la portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Ferre, exposant que efectivament, 
com diu la moció en la seua exposició de motius, és el Consell qui condiciona els preus de les taxes 
universitàries. De fet, quan el Partit Popular governava en la Generalitat, va pujar sistemàticament el 
preu de les taxes, i també va retallar el pressupost de les universitats. 
Durant l'última legislatura del Partit Popular en la Generalitat, els preus de les taxes universitàries van 
pujar més d'un 33%, cosa que va afectar greument les possibilitats dels i les estudiants, i va provocar 
crítiques i protestes. 
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I en pressupost en les universitats públiques, el Partit Popular va perpetrar greus retallades durant els 
anys de la crisi, ocasionant problemes en les universitats que encara hui pateixen, tot i amb l'augment 
de pressupost que el govern del Botànic ha proporcionat en els últims anys. 
Retallades que va fer el Partit Popular que també van arribar a les beques, que van ofegar encara 
més a l'alumnat amb menys recursos. 
Per això, resulta curiós que, ara, siga el Partit Popular qui presente una moció per a millorar les 
condicions de l'alumnat universitari. En tot cas, li donem la benvinguda a la defensa d'una universitat 
pública per a totes les persones. 
Què ha fet el govern del Botànic en matèria de taxes universitàries i beques? 
 
1. Des de 2015, la Generalitat Valenciana s'ha dedicat a baixar el preu de les taxes universitàries, a 
un ritme d'un 15% anual durant els últims tres cursos acadèmics, aspecte que ha facilitat clarament 
l'accés dels i les estudiants en la Universitat. 
 
2. També s'ha millorat el finançament de les universitats, que estaven patint les retallades i l'abandó 
del govern del Partit Popular. 
 
3. I, a més, s'han augmentat considerablement els recursos a beques, perquè cap alumne deixe 
d'estudiar per motius econòmics. 
Les beques d'estudis universitaris, que cobreixen el preu de matrícula, han augmentat un 33% en els 
últims anys i són, ara, del doble de quantia que en 2012, en plenes retallades del Partit Popular. 
Gràcies a aquestes beques, pràcticament el doble d'alumnat pot veure la seua matrícula coberta. A 
més, en 2016 el conseller Vicent Marzà va posar en marxa les beques-salari, que permeten a 
l'alumnat amb dificultats econòmiques continuar els seus estudis, amb una ajuda de 600 euros 
mensuals, condicionada als resultats acadèmics. Més de 2.700 alumnes valencians es beneficien 
d'aquestes beques per a tirar avant els seus estudis. 
 
4. És important posar en context el suport del Botànic en les universitats i a l'alumnat en els últims 
anys, perquè ha generat un context de seguretat que ens permet enfrontar-nos ara a la crisi sanitària 
de la COVID-19 en una situació de fortalesa que fa anys no teníem. 
 
Què ha fet la Generalitat Valenciana i el conjunt de les universitats públiques valencianes davant la 
crisi de la COVID-19? 
 
1. En primer lloc, davant la necessitat de desenvolupar tot l'ensenyament de manera telemàtica, s'han 
flexibilitzat les condicions de l'ensenyament, i també les condicions de l'avaluació, per a adaptar-les a 
un context de no presencialitat, fruit de l'emergència sanitària com en el que ens trobem tota la 
població. 
 
2. Les universitats no s'han detingut en cap moment, el seu professorat i personal continua treballant, 
i l'alumnat continua rebent formació, i continua tenint dret en l'avaluació; això si, en unes condicions 
adaptades i flexibilitzades a la situació que estem patint. 
 
3. Respecte a les beques perquè l'alumnat puga continuar estudiant tot i les dificultats econòmiques: 
Les beques d'estudis universitaris adapten i flexibilitzen els percentatges de superació de crèdits, per 
a tindre en compte les dificultats afegides del present curs, per a aquell alumnat beneficiari que es 
presente a aquestes beques en el pròxim curs. 
Les beques-salari també flexibilitzen l'exigència de resultats, per a facilitar, en una situació tan 
complicada com la del curs actual, que l'alumnat les puga tornar a sol·licitar, de nou, en curs pròxim. 
A més, la consellera d'Universitats ha anunciat una important pujada de l'import d'aquestes beques, 
per a arribar a més alumnat. 
 
4. La docència continua, l'adquisició de competències també, i l'avaluació, també. En el segle XXI, la 
formació universitària online és un fet, hi ha moltes universitats totalment digitalitzades, i formació 
universitària 100% online. Per tant, afirmar que rebre formació online és un greuge, i plantejar de 
manera generalitzada un retorn de taxes, assumint així que la formació no serveix, és del tot inexacte. 
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5. És evident que hi ha casos on s'ha d'analitzar si les pràctiques s'han pogut realitzar o no, o si hi ha 
hagut algun cas puntual on la formació no ha sigut possible. Però, en tot cas, parlem de casos 
puntuals, no generalitzables en cap moment. 
 
Per tant, el Botànic ha fet un gran esforç amb les universitats públiques en els últims anys, 
augmentant la inversió pública, baixant el preu de les taxes, i apostant per un increment de les 
beques pels qui més el necessita. Tot amb un objectiu: fer de la universitat un espai més accessible 
on capien totes les persones. Ara, de nou, amb la crisi de la COVID-19, la Generalitat Valenciana 
amb el conjunt de les universitats públiques, contínua amb la seua docència i avaluació dins de 
l'excepcionalitat de la situació, continuen amb aquesta aposta: amb la flexibilització, però sobretot, 
amb l'objectiu que l'alumnat continue formant-se, avaluant-se i titulant. Es pot tindre un debat tranquil, 
en profunditat i argumentat sobre quins aspectes de la formació han sigut més afectats, de quina 
manera afecta la crisi a les pràctiques de l'alumnat, o en quins casos s'ha de reforçar el sistema 
universitari per a moments com aquest. Però de cap manera, i en això coincideix amb el portaveu del 
Partit Socialista, es pot afirmar de forma generalitzada que les universitats estan tancades, o que la 
formació que ara es dóna, no serveix, perquè no és així. 
Per tot això, el nostre vot és en CONTRA. 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Popular indicant que ell es referia a la situació actual 
de la COVID-19 i li han donat una classe d'història. Considera el seu grup que seria bo que aprovaren 
la moció però si voten en contra ho entén però no ho comparteix. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per 9 vots en c ontra (7 de Compromís i 1 del PSOE) i tres 
vots a favor del Partit Popular, acorda desestimar la moció sobre reducció taxes universitàries 
curs 2020-21. 
 
8) Moció finançament local en el marc de la crisi d e la COVID-19. 
 
Dictamen de la Comissió Especial de Comptes, Hisend a, Urbanisme i Cultura de data 12 de 
juny de 2020. 
 
José Carlos Molina Benítez, Portaveu del Grup Popul ar de l'Ajuntament de Banyeres de 
Mariola i en aplicació dels articles 91.4 i 97 del R.O.F. presenta per a la seua inclusió i debat en 
el pròxim Ple Ordinari d'aquesta Corporació, la seg üent 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE MESURES PER Al FINANÇAMENT LOCAL 
EN EL MARC DE LA CRISI DEL COVID-19 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE MESURES PER A LA FINANCIACIÓ LOCAL 
AL MARC DE LA CRISI DEL COVID-19. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La pandèmia provocada per la Covid-19 està generant una profunda crisi sanitària, social i 
econòmica. El més dolorós d’aquesta pandèmia són les 27.563 persones difuntes en tot el país per 
culpa d’aquest virus, d’elles 1.358 a la Comunitat Valenciana (a data de 16 de maig) però, a més 
d’aquesta tragèdia, el país i la Comunitat s’enfronten a una greu crisi social i econòmica gravetat la 
qual ja s’observa en les dramàtiques xifres d’atur que registra el nostre país i en les previsions que 
realitzen tant els organismes internacionals com el Fons Monetari Internacional com el propi Govern 
Central que preveu una caiguda del PIB del 9,2% aquest any i un ascens de la taxa d’atur al 19%. 
 
En la nostra Comunitat, l’atur registrat va pujar en abril a 38.115 persones, un 9,49% més que en 
març, situant-se la xifra total d’aturats en 439.942 persones. 
 
La reconstrucció social i econòmica de la nostra Comunitat deu tindre com un factor prioritari als 542 
municipis valencians ja que són les administracions més pròximes al ciutadà i, per tant, deuen de 
poder comptar amb tots els recursos econòmics que estiguen al seu abast per dissenyar i 
implementar totes les polítiques públiques necessàries per donar resposta a les necessitats dels seus 
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veïns, garantint els serveis públics fonamentals, actuant en tots els fronts necessaris i complimentant 
les mesures adoptades per altres administracions públiques per ampliar l’abast de resposta.  
La Constitució Espanyola garanteix l’autonomia dels municipis. En l’article 140 es recull que “els 
municipis gaudiran de personalitat jurídica plena”. Així mateix, el article 142 senyala que “les 
Hisendes locals deuran de disposar dels mitjans suficients per a l’exercici de les uncions que la llei 
atribueix a les Corporacions respectives i es nodriran fonamentalment de tributs propis i de 
participació en els de l’Estat i de les Comunitats Autònomes.” 
Gràcies a l’esforç del seu veïnat, de la seua capacitat de treball i contribució a les arques públiques 
molts municipis han generat superàvit pressupostari i estalvi dipositat a entitats bancàries, com és el 
cas de Banyeres de Mariola. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies afirma que les Entitats 
Locals tancaren 2019 amb un superàvit de 3.839 milions d’euros i el informe 33/19 de la Airef xifra 
dels estalvis en depòsits bancàris de les Entitats Locals per damunt dels 27.000 milions d’euros al 
tancament de 2018. 
Aquests fons ara són vitals per a pal·liar els efectes negatius tant socials com econòmics que està 
generant aquesta pandèmia. No obstant això, el Govern Central, en base al Reial Decret 11/2020 de 
31 de març, únicament ha permès als Ajuntaments destinats el 20% del saldo positiu definit en la 
lletra c) del apartat 2 de la disposició addicional sexta de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera a pal·liar els efectes provocats per aquesta 
pandèmia. 
Davant situacions excepcionals com la que vivim, els poders públics deuen de flexibilitzar les normes 
per afrontar amb marge de maniobra les conseqüències d’aquesta crisi social i econòmica.  
 
Per tot el que antecedeix, el Grup Popular Municipal, sotmet a debat i votació davant d’aquest Ple, la 
següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.- Adherir-se tots els grups polítics d’aquest ajuntament a la declaració de la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies a data 15 de abril que es va votar en el Consell amb el consens 
de tots els grups polítics sobre “la necessitat de que tots els ajuntaments puguen disposar del 100% 
del superàvit, excepte que deuen anul·lar la regla de la despesa per a pobles que hagen sigut 
responsables com és el cas de Banyeres de Mariola, deixant gastar el remanent de tresoreria ja que 
estem sanejats econòmicament. 
 
SEGON.- Notificar del present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, als Grups Polítics 
amb representació en Les Corts Valencianes i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.  
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Sempere, dient al Sr. Molina que li torna 
a sorprendre que el seu grup present aquesta moció, ja que quan el Partit Popular estava governant, 
el Sr. Rajoy i Montoro, van ser els que van implantar eixa llei de no poder gastar el romanent de 
tresoreria, cosa que el Partit Socialista sempre ha demandat per mitjà de la Declaració Institucional de 
la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, no sols el Partit Socialista, sinó tots els partits que 
componen la FVMP. 
Indica que aquesta moció està modificada, amb les modificacions que li van dir en la comissió, per a 
poder votar a favor. 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista, votarà a favor. 
 
Pren la paraula la portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Ferre, per a exposar que aquesta 
moció els sorprèn que isca del seu partit, el Partit Popular, ja que és un missatge que contrasta amb 
les línies generals de la seua política. Una vegada més, el Partit Popular, el seu partit, no predica amb 
l'exemple, ja que quan estaven en el Govern feien tot el contrari del que ara demanen i exigeixen. 
Li ho recorda: mentre governava Mariano Rajoy, el ministre d'Economia Luís de Guindos, va aplicar 
unes polítiques d'austeritat en la població mentre es rescataven amb desenes de milers de milions als 
bancs, a més d'abaratir els acomiadaments improcedents (on la indemnització va passar de ser de 45 
dies a 33 dies), es van ampliar les causes de l'acomiadament objectiu, es van facilitar els ERE, va 
haver-hi una devaluació salarial, va haver-hi retallades en les transferències a les Comunitats 
Autònomes per al pagament dels serveis públics essencials (sanitat, educació i serveis socials)... 
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I el ministre de Guindos no és l'únic que li recordarem, sinó que parlarà també del ministre Montoro 
(del PP), ja que han citat una llei que es va aplicar mentre ell era ministre d'Hisenda: La llei Orgànica 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (2012) on, en resum, ens diu que cap 
administració pot superar ho gaste de l'any anterior, per damunt d'una taxa de referència que 
s'estableix cada any, encara que tinga els comptes sanejats amb superàvit i haja reduït el deute, com 
és el cas del nostre Ajuntament. És a dir, aquesta llei que va posar el seu partit quan estava en el 
Govern, fa que l'Ajuntament de Banyeres de Mariola tinga un romanent any rere any que no és tan 
fàcil de gastar (ja que no es pot utilitzar per a qualsevol cosa que necessitem). 
Ja hem dit que ens sorprèn aquesta moció, ja que estan demanant tot el contrari que fa el seu partit 
quan governa. 
Els hauria agradat que aquesta moció haguera sigut més ambiciosa i haver afegit un punt referent al 
finançament just de les valencianes i valencians (com bé defensa Joan Baldoví en el Congrés dels 
Diputats cada dia) per a tindre un finançament just en el nostre territori, com la té la resta de l'Estat. 
Però, com s'ha parlat i s'ha arribat a uns acords entre els tres grups municipals i s'ha modificat els 
punts que els van proposar (com l'anul·lació de la regla de la despesa, per a poblacions sanejades 
com Banyeres, inclosa la Llei orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera), el grup 
Compromís votarà a favor. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels onze regidors presents, acorda 
aprovar la moció finançament local en el marc de la  crisi de la COVID-19. 
 
9) Compte General 2019.  
 
El Sr. Alcalde indica que es tracta de la dació de compte de la liquidació del pressupost. Demana 
disculpes perquè aquest punt hauria de figurar en la part no resolutòria, però per error s'ha posat en 
aquesta part de l'ordre del dia. Per tant no existeix debat ni hi ha votació. 
 
Miguel Sanchis Francés, 
Secretari acctal. de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, 
 
CERTIFIQUE: 
 
Que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada amb caràcter ordinari el 25/02/2020, va adoptar, 
entre altres, el següent acord, que transcrit de manera literal diu: 
 
Vist l'Informe de la Intervenció Municipal relatiu a la Liquidació del Pressupost 2019 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 2019, degudament elaborada per la unitat 
encarregada de la seua confecció i que posa de manifest els següents resultats: 
 
Resultat Pressupostari: 280.806,34 euros 
Resultat Pressupostari Ajustat: 880.319,56 euros. 
Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses Generals: 5.144.376,03 euros. 
 
SEGON.- Donar compte de la Liquidació del Pressupost de l'exercici 2019 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 2019, 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. 
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10) Suspensió taxa per ocupació de terrenys d'ús pú blic local amb taules, cadires, tribunes i 
tablaos i altres elements anàlegs amb finalitat luc rativa.  
 
Dictamen de la Comissió Especial de Comptes, Hisend a, Urbanisme i Cultura de data 12 de 
juny de 2020. 
 
La Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme  i Cultura de data 12 de juny de 2020 ha 
dictaminat favorablement per unanimitat de tots el membres la següent proposta d'acord: 
 
Vist el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19; el seu article 10 en el qual s'estableixen les 
mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments i 
activitats recreatives, activitats d'hostaleria i restauració i altres addicionals, així com les disposicions 
següents dictades pel Govern de la Nació, relacionades amb el COVID-19. 
 
Vist que aquestes mesures afecten l'aprofitament especial del domini públic local consistent en 
l'ocupació temporal de terrenys d'ús públic amb taules, cadires, tribunes, tablados i altres elements 
anàlegs, amb finalitat lucrativa. 
 
Avaluat, amb independència del caire sanitari que està suposant per a la població el COVID-19, el 
problema econòmic que pot comportar per a molts negocis d'hostaleria i restauració la situació de 
paralització i reducció de l'activitat que implica l'estat d'alarma. 
 
D'acord amb els articles 15 i següents, 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, es proposa al Ple de la 
Corporació, la supressió del pagament de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb 
taules, cadires, tribunes i tablaos amb finalitat lucrativa. 
 
El Sr. Alcalde indica que vista la situació que ha provocat la COVID19 i les repercussions 
econòmiques que s'han generat com a efectes secundaris, com a mesura de suport i recolzament al 
sector de restauració, és voluntat de l'Equip de Govern suspendre les taxes de les terrasses dels bars 
durant el període que han estat tancats i durant el període que tarden a poder completar els 
aforaments. 
A més d'eixa mesura que es votarà a continuació, cal dir també que s'ha facilitat als bars que ja tenien 
terrassa la possibilitat d'ampliar-les a cost 0€, possibilitant les distàncies de seguretat sense perdre 
ocupació de clientela. 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Sempere, expressant que estan d'acord 
però li agradaria posar damunt de la taula altres propostes perquè l'equip de governa puga reflexionar 
i veure si les pot dur a terme. 
Per exemple la bonificació del 25% de l'impost de circulació per a l'any vinent, ja que en estar 
confinats no hi ha hagut mobilitat i seria una manera d'ajudar als veïns. 
I com ja va dir també en el Ple de pressupostos, per a l'any vinent reduir mig punt l'IBI. 
 
El Sr. Alcalde diu que pren nota de les seues propostes i s'estudiaran. 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Popular, Sr. Molina, indicant que també va presentar 
propostes i comparteix el mateix. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels onze regidors presents, acorda 
aprovar la suspensió taxa per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, 
tribunes i tablaos i altres elements anàlegs amb fi nalitat lucrativa. 
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11) Acceptació delegació de competències en matèria  d'infraestructures educatives a 
l'Ajuntament de Banyeres de Mariola per a l'actuaci ó nova construcció del centre CEIP Alfonso 
Iniesta. Codi 03002767.  
 
Dictamen de la Comissió Especial de Comptes, Hisend a, Urbanisme i Cultura de data 12 de 
juny de 2020 
 
La Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme  i Cultura de data 12 de juny de 2020 ha 
dictaminat favorablement per unanimitat de tots els  seus membres la següent proposta 
d'acord: 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONSELLER D'EDUCACIÓ, CUL TURA I ESPORT DE 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA D'INFRAESTRUCT URES EDUCATIVES A 
l'AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA PER L'ACTUACIÓ NOVA CONSTRUCCIÓ DEL 
CENTRE CEIP ALFONSO INIESTA 
 
Vista la sol·licitud de delegació de competències presentada per l'Ajuntament de BANYERES DE 
MARIOLA, i vistos els següents FETS: 
 

1.- Amb data 03/10/2018 l'Ajuntament de BANYERES DE MARIOLA va presentar sol·licitud 
de delegació de competències, segons el que disposa l'article 7 del Decret-Llei 5/2017, de 
20 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix el règim jurídic de cooperació entre la 
Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, 
ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat. 

 
2.- Juntament amb la sol·licitud de delegació de competències l'Ajuntament presenta en data 
03/10/2018 l'acord plenari, amb referència a la consulta al consell escolar municipal, si aquest 
estigués constituït i al consell escolar de centre i la memòria tècnica amb la descripció de 
l'actuació i el pressupost previst, de conformitat amb l'article 7 del Decret - Llei 5/2017. 

 
3.- Vista la memòria tècnica presentada, se subscriu la memòria econòmica de cobertura de 
la despesa de data 08/11/2019, segons disposa l'article 4 del Decret-Llei 5/2017. 

 
A aquests fets són d'aplicació els següents 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

PRIMER.- El Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, estableix l'estructura orgànica 
bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i assenyala en l'article 22 
que correspon a la  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport l'exercici de les competències 
en matèria d'educació, investigació, formació professional reglada, universitats i ciència,  
promoció  i patrimoni  cultura,  política  lingüística  i esport. 

 
SEGON.- La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en virtut del Decret 186/2017, de 24 
de novembre, del Consell,  pel qual s'aprova el seu Reglament orgànic i funcional té 
atribuïdes, entre d'altres, la competència sobre la construcció dels centres docents públics. 

 
TERCER.- L'article 8 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació estableix que les 
administracions educatives i les corporacions locals coordinaran les seues actuacions per 
a aconseguir una major eficàcia dels recursos destinats a l'educació i contribuir a les 
finalitats establides en aquesta llei. Així mateix, la disposició addicional quinzena de la 
Llei orgànica esmentada, determina que les administracions educatives podran establir 
procediments i instruments per a afavorir i estimular la gestió conjunta amb les 
administracions locals i la col· laboració entre centres educatius i administracions  
públiques. 
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QUART.- La Llei 7 /1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en l'article 7 
determina que les comunitats autònomes, podran delegar en les entitats locals l'exercici de 
les seues competències, i indicaran així mateix que la delegació de competències haurà 
d'anar acompanyada del corresponent  finançament,  per a això caldrà  establir els 
mecanismes  de suficiència i garantia financera. En tal sentit, no hi ha dubte que la figura 
reuneix  les característiques  necessàries  per a assegurar,  respectant l'autonomia 
local, el compliment dels objectius de la Generalitat en matèria d'infraestructures  
educatives,  mitjançant  el recurs als mitjans  tècnics, humans  i materials  dels 
ajuntaments  de la nostra comunitat,  així com reflectir en els corresponents  
pressupostos  de la Generalitat, en qualitat d'administració  delegant, la dotació 
pressupostària  adequada i suficient durant tots i cadascun dels exercicis en què 
s'executara  el pla. 

 
CINQUÈ.- La Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió 
administrativa  i financera, i d'organització  de la Generalitat,   en la disposic ió 
addic ional pr imera autor i tza les persones t i tu lars dels departaments competents del 
Consell per a delegar l'exercici de les funcions que corresponen a l'administració de la 
Generalitat en matèria de construcció, ampliació, adequació, reforma, gestió i 
manteniment de centres, instal· lacions i infraestructures  de titularitat de la Generalitat 
en aquelles entitats locals en el territori de les quals estiguen situades o vagen a situar-se en 
aquestes. 

 
SISÈ.- El Decret Llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix el règim 
jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat 
Valenciana, quant a la construcció, ampliació, adequació, reforma i si escau equipament, 
de centres docents públics, determina que aquesta cooperació s'ha de dur a terme mitjançant 
la figura de delegació de competències. 

 
SETÈ.- Tenint en compte allò previst en l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en els litigis entre administracions 
públiques, no caldrà interposar recurs en via administrativa sinó requeriment previ al 
recurs contenciós administratiu perquè derogue la disposició, anul· le o revoque l'acte, 
faça cessar o modifique l'actuació material, o inicie l'activitat al fet que estiga obligada. Per 
tant, en la mesura en què les actuacions de les entitats locals siguen conseqüència de 
l'exercici de potestats públiques per entitats locals, no procedirà interposar contra 
aquestes recurs de reposició. 

 
Per tot això, en virtut del que es disposa en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en el Decret llei 5/2017, de 
20 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix el règim jurídic de cooperació entre la 
Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, 
ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat 

 
PROPOSE 
 
Delegar en l'Ajuntament de BANYERES DE MARIOLA l'actuació  NOVA CONSTRUCCIÓ  
en el centre  públic  CEIP  ALFONSO  INIESTA,  codi 03002767 amb la f inalitat que les 
instal· lacions resultants d'aquesta actuació permetin una adequada execució de la tasca 
educativa, segons els següents termes i amb l'abast que a continuació es relacionen: 

 
1.- IMPORT DE LA DELEGACIÓ . 
Per  a  la  realització  d'aquesta  actuació,  es  f inança  l'Ajuntament  de BANYERES  
DE  MARIOLA,  amb  C.I .F.  P0302100C  per  import de   3.227.273,36 euros, a càrrec 
dels crèdits consignats en el capítol VII, "Transferències de capital" del programa 
pressupostari 422.20 de la Conselleria  d'Educació,  Cultura  i Esport. 
Aquesta quantitat resulta de la memòria presentada per l'ajuntament, l'import  es 
desglossarà  en les anualitats  següents: 
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2018................ 0 uros 
2019................ 0 euros 
2020................ 0 euros 
2021................ 350.000 euros 
2022................ 1.870.204,26 euros 
2023................ 1.007.069,1 euros 
2024................ 0 euros 

L'autorització de les despeses corresponents a exercicis futurs queda subordinada als 
crèdits que, per a cada exercici, es consignen a este efecte en el pressupost de la Generalitat. 
En el cas que es produïsquen desajustaments entre les anualitats concedides i les 
necessitats reals que en l'ordre econòmic exigisca el desenvolupament de les 
actuacions, l'entitat local proposarà el seu reajustament amb almenys un mes d'antelació 
a la fi del corresponent exercici pressupostari. 
2.- DESPESES FINANCIABLES  
A càrrec de l'import concedit de 3.227.273,36 euros, l'entitat local finançarà tots els 
procediments de contractació administrativa, i inclourà tant els contractes d'obres com els 
de serveis necessaris per a la realització d''aquestes, d'acord amb el que es disposa en la 
normativa vigent de contractació pública. També es podrà incloure en aquest import 
qualsevol altre cost, impost o taxa relacionat amb l'execució de l'actuació, dins del marc 
legal aplicable. 
3.- RÈGIM DE FINANÇAMENT  
El pagament del finançament  es realitzarà prèvia justificació per l'entitat local de l'actuació 
per a la qual ha sigut concedida, i es podrà fer de manera total o parcial, mitjançant 
successius pagaments a compte de la seua liquidació. La justificació es realitzarà mitjançant 
certificat de l'interventor de l'entitat local relatiu a l'aprovació i conformitat de les factures 
presentades pels adjudicataris dels diferents contractes celebrats en el marc de 
l'actuació  finançada. 
Als imports de les baixes que es produïsquen respecte de la quantia inicial se'ls donarà el 
tractament previst en l'article 9 del Decret llei 5/2017. 
En el cas que l'entitat local cedisca en favor dels contractistes els seus drets de crèdit davant 
de la Generalitat, aquesta abonarà directament als contractistes l'import de les seues 
factures. Si l'entitat local es troba obligada a practicar retenció a compte de l'impost 
sobre la renda de les persones físiques, la Generalitat abonarà al contractista l'import net 
de la factura i a l'entitat local l'import corresponent a la retenció a compte. 
En el supòsit que es produïsquen reclamacions d'interessos de demora pels adjudicataris de 
les actuacions finançades, la Generalitat assumirà la despesa en la quantia que resulte 
proporcional al període de demora que li siga imputable d'acord amb el criteri de l'òrgan de 
contractació. A aquests efectes, la Generalitat disposarà, per a efectuar el pagament, d'un 
termini de trenta dies naturals a comptar del dia en què reba el certificat de l'interventor  o 
la interventora  de l'entitat  local. 
4.- VIGÈNCIA DE LA DELEGACIÓ  
La delegació de les competències per a realitzar les actuacions contingudes en aquesta 
resolució tindrà una vigència temporal determinada per les anualitats contemplades en el 
punt primer d'aquesta resolució. No obstant això, aquest termini podrà ser ampliat, a petició 
de l'Ajuntament, i mitjançant resolució de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, com a 
màxim dins del  període temporal determinat en l'article  5.1 del Decret llei 5/2017, de 20 
d'octubre. 
5.- ABAST I TERMES DE LA DELEGACIÓ  
5.1. Delegació d'actuacions en matèria de contractació.  
Es deleguen en l'òrgan de contractació de l'entitat local totes les facultats que corresponen 
quant al contracte d'obres (actuacions preparatòries, licitació, adjudicació, gestió del 
contracte, execució de l'obra, etc.) i de les assistències tècniques que externalitze 
l'ajuntament per no poder fer front amb els seus propis mitjans. 

5.2. Execució de l'obra: Direcció facultativa, liqu idació i recepció de l'obra.  

Quant a l 'execuc ió de l ' obra, es de leguen totes les actuacions corresponents a 
l'administració promotora de la inversió, això és, acta de replanteig d' inici d'obra, 
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seguiment d' inspecció d'obra en execució, conformitat de certificacions i factures de les 
prestacions contractades, conformitat del programa de control de qualitat i del pla de 
gestió de residus, acte formal de recepció, certificat final de les obres, i en general 
qualsevol informe tècnic, econòmic o jurídic administratiu relatiu a l'actuació que es delega. 
Si raons d'interés públic així ho aconsellaren, l'Ajuntament com a  òrgan de contractació 
podrà acordar l'ocupació efectiva i posada en servei per a ús educatiu de les obres 
executades, encara sense l'acte formal de recepció, de conformitat amb el que es disposa 
en l'article 235.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic o -si escau- article 243 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, tot això, prèvia notificació a la 
conselleria i en coordinació amb la unitat tècnica territorial corresponent. 
6.- COMPROMISOS DE L'AJUNTAMENT  
a) L'ajuntament comunicarà a la Conselleria l'inici de l'obra, i aportarà còpia de l'acta de 
replanteig previ i inici d'obra, quan escaiga. 

 
b) Finalitzat el procediment de contractació i adjudicats els contractes corresponents, 
l'ajuntament remetrà a la conselleria competent en educació certificat subscrit pel secretari 
de l'entitat amb la informació relativa a les contractacions finançades a càrrec del 
pressupost assignat a la delegació de competències, així com certificat emés per 
l'interventor de l'ajuntament fent constar la identificació de les factures/certificats  d'obra, 
import i data, així com la seua conformitat amb aquestes. 

 
En cas de cessió del municipi en favor de tercers contractistes dels crèdits o drets de 
cobrament que ostenten sobre la Generalitat en execució d'aquesta delegació de 
competències, aquesta cessió s'haurà de comunicar a la conselleria competent en matèria 
d'educació en el termini de deu dies des de la seua formalització. 

 
c) L'Ajuntament executarà les obres d'acord amb el projecte tècnic basat en el programa de 
necessitats proporcionat per la conselleria competent en matèria d'educació i comunicarà 
a la conselleria qualsevol modificació del projecte. 

 

d) Assumirà el finançament  de la inversió que excedisca del pressupost assignat en 
aquesta delegació de competències. 

 
e) Finalitzades les obres, l'ajuntament farà lliurament a la conselleria competent en 
matèria d'educació de còpia digitalitzada del projecte o de la documentació corresponent a 
l'actuació efectuada, així com de les seues possibles modificacions, i la Generalitat 
assumirà la propietat intel·lectual del projecte. 

 
f) Una vegada lliurades les obres a l'ús públic, l'ajuntament, mitjançant acord de l'òrgan 
competent local (Ple o Junta de Govern local) haurà d'acordar la posada a disposició de 
la parcel·la i construcció executades, a fi que la conselleria competent en matèria d'educació, 
verificats els requisits formals i materials, acorde l'acceptació de la posada a disposició, 
que afectarà tant el sòl com la volada al servei públic educatiu de la Generalitat, de 
conformitat amb el previst en el Reial decret 2274/1993, de 22 de desembre, que regula 
el marc de cooperació de l'Administració local i l'educativa. 

 
Si és el cas, les instal·lacions corresponents a aquesta actuació han de ser legalitzades 
davant de la conselleria competència  en la matèria, d'acord amb el procediment 
normativament  establert. 
Sense perjudici de la titularitat demanial municipal dels immobles, aquests no es podran 
destinar a altres serveis o finalitats sense autorització prèvia de l'Administració educativa, 
conforme a la disposició addicional quinzena, punt 2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d'educació, corresponent la conservació, tributs, despeses i subministraments, així 
com el manteniment i la vigilància dels edificis destinats a centres públics d'educació 
infantil, d'educació primària o d'educació especial, al municipi respectiu. 

 



 

21 
 

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 

 

Finalitzades les obres, l'ajuntament haurà de regularitzar la situació juridicopatrimonial  
del centre, de conformitat amb  els requisits establits en la Llei hipotecària i en el text refós 
de la Llei del cadastre immobiliari, després de la seua reforma per la Llei 13/2015,  de 
24 de juny. 

 
7.- ACTUACIONS DE COMPROVACIÓ I CONTROL 
En aplicació d'allò previst en l'article 148 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de, la Generalitat, 
de Règim Local de la Comunitat Valenciana, redactat   per l'article 10 de la llei 
21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa  i financera,  
i d'organització  de la Generalitat,  la Generalitat podrà recaptar en qualsevol 
moment informació sobre la gestió municipal  de la competència  delegada,  així com 
enviar comissionats  i formular els requeriments  pertinents per a l'esmena de les 
deficiències observades. 
Per part seua, l'ajuntament realitzarà les seues actuacions conforme a les instruccions 
tècniques i administratives del programa EDIFICANT elaborades  per la conselleria  
competent en educació, disponibles  en la seua pàgina web, per a garantir l'adequació 
de les obres realitzades per delegació a la normativa vigent. 
En tot cas, la comprovació de la inversió, tal com indica l'article 10.6 del Decret llei 
5/2017, correspondrà a la intervenció de les entitats locals que assumisquen la delegació. 
8.- FINALITZACIÓ DE L'ACTUACIÓ FINANÇADA  
L'entitat local haurà de comunicar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport la 
finalització de l'activitat finançada, juntament amb la seua liquidació,  en el termini  
màxim  de quinze  dies  naturals. 
9.- INFORMACIÓ I PUBLICITAT  
Els contractes administratius d'obres, serveis i subministraments que subscriga l'entitat 
local per a la realització de l'actuació hauran d'indicar el finançament de la Generalitat, a 
càrrec del programa EDIFICANT. Així mateix, la publicació en els butlletins oficials 
corresponents a licitació, adjudicació i formali tzació dels contractes cont indrà la 
menció al f inançament  pel  programa  EDIFICANT  de  la  General itat. 
El cartell que s'instal· le durant l'execució de l'obra indicarà de manera visible el logo 
EDIFICANT i el finançament a càrrec d'aquest programa de la Generalitat. 

 
10.- CONSERVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
L'entitat local haurà de conservar la documentació original corresponent a la realització del 
projecte, tals com a contractes, certificats,  plànols, projectes bàsics i d'execució, projectes 
As Built, Llibre de l'Edifici, etc., així com els relacionats amb els pagaments i despeses, i 
garantir la seua disponibilitat durant un mínim de deu anys. 

 
11. REVOCACIÓ DE LA DELEGACIÓ  
D'acord amb el previst en l'article 149 de la Llei 8/2010,  procedirà la revocació de la 
delegació quan es donen els supòsits i d'acord amb el procediment  previst en aquest 
article. 

 
Per tot això, per unanimitat el Ple de l'Ajuntament   de Banyeres de Mariola adopta els següents 
acords: 
 
PRIMER.-  Acceptar la delegació de competències en tots els seus termes, d'acord amb la proposta 
de resolució del Conseller d'Educació, Cultura i Esport de delegació de competències en matèria 
d'infraestructures educatives a l'Ajuntament de Banyeres de Mariola per l'actuació referida a la Nova 
Construcció del Centre CEIP Alfonso Iniesta, codi 03002767.  
 
SEGON.- D'acord amb el que preveu l'article 8 del Decret - Llei 5/2017, del Consell, incorporar 
certificació de l'acord plenari a la plataforma EDIFICANT (pestanya "Acceptació Ajuntament") per la 
prossecució de tots els tràmits.  
 
TERCER.- Facultar a l'Alcalde-President per a la firma de tots els documents, resolucions, i escrits 
siguen necessaris per dur a terme aquest acord. 



 

22 
 

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 

 

Pren la paraula la portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Ferre, explicant que com ja es va 
informar en la Comissió d'Hisenda, eixe mateix dia, divendres passat, arribava de part de Conselleria 
d'Educació la Proposta de Resolució de la Delegació de competències en matèria d'infraestructures 
educatives. 
Aquesta actuació educativa té una dotació de 3.227.273,36 € i servirà per a la construcció d'un aulari 
nou per a l'etapa d'educació infantil i també la construcció d'un “trinquet” de pilota. 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Sempere, indicant que cal felicitar-se 
per aquesta notícia, i per poder licitar l'obra directament des de l'ajuntament, perquè així es pot fer un 
seguiment de l'obra dia a dia, i veure la seua evolució i no cal esperar que vinguen els informes de 
tècnics de Conselleria. 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Popular, Sr. Molina, per a dir que el seu grup no pot 
negar-se a aprovar aquest punt. 
 
El Sr. Alcalde, expressa que es que estan parlant d'una inversió que farà la Conselleria de        
3.227.273,36 €, una inversió en la construcció d'un aulari, que a pesar que s'havia sol·licitat pel Partit 
Popular quan governava a l'Ajuntament i en Conselleria també governava el Partit Popular, no s'havia 
concedit. 
Poder dir que ara Banyeres rebrà aquesta subvenció és motiu d'alegria per al poble i estan 
d'enhorabona. 
Ja van quedar molt contents també de l'altra actuació del Pla Edificant, en l'edifici de primària. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels onze regidors presents, acorda 
aprovar la delegació de competències en matèria d'i nfraestructures educatvias a l'Ajuntament 
de Banyeres de Mariola per a l'actuació nova constr ucció del centre CEIP Alfonso Iniesta. Codi 
03002767. 
 
El Sr. Alcalde indica que ara hauria de figurar el punt d'ordre del dia de despatxos extraordinaris que 
no estava inclòs. 
 
12. Despatxos extraordinaris.  
 
El Sr. Alcalde pregunta als portaveus dels diferents grups si existeix alguna cosa a tractar en aquest 
punt responent-li el Sr. Sempere, portaveu del Grup Municipal Socialista que sí. 
 
Indica el Sr. Alcalde que llavors procedeix passar a la votació de la urgència de la inclusió de 
l'assumpte i li prega que breument expose el motiu de la urgència i de l'assumpte que vol aportar. 
 
El Sr. Sempere, explica que presenta una moció commemorant el dia internacional de l'orgull LGTBI 
que se celebra diumenge que ve 28, la urgència és aqueixa ja que en el ple de juliol ja haurà passat 
el dia commemoratiu. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels onze regidors presents, acorda 
aprovar la urgència de la inclusió de la moció. 
 
El Sr. Sempere, procedeix a llegir la moció: 
 
MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A L’AJUNTAMENT DE B ANYERES DE MARIOLA PER A 
DEFENSAR ELS DRETS DE LES PERSONES LGTBI PEL DIA DE  L’ORGULL 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 El grup municipal socialista de Banyeres de Mariola volem unir-nos un any més a la 
commemoració del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI. Un any marcat, desgraciadament, per la 
pandèmia de la COVID-19, que ha afectat de maniera especial als col·lectius més vulnerables, també 
al col·lectiu LGTBI. Hem vist com el confinament ha agreujat problemàtiques ja existents dins el 
col·lectiu: situacions molt conflictives, sobretot entre les persones més joves, dins de les seues llars 
quan no respecten la seua orientació sexual, augment de la violència intragènere, augment del 
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sentiment de soledat no desitjada en un col·lectiu que viu ja de per si mateix en soledat de manera 
considerable, etc. Per tot això, i a pesar que no podrem omplir els carrers del nostre municipi de color 
i diversitat, no volem deixar de reivindicar aquest dia tant important per als drets humans.  
 Desprès de les revoltes de Stonewall en 1970 van començar a celebrar-se les primeres 
manifestacions de l’Orgull LGTBI. Al nostre país la primera manifestació es va celebrar en 1977, quan 
ser homosexual estava penat amb fins a cinc anys de presó pel simple fet d’estimar, perquè hem de 
recordar que encara estava en vigor la llei de perillositat i rehabilitació social. A aqueixa marxa van 
acudir 4.000 persones valentes per a reivindicar que ser homosexual, transsexual o bisexual no era 
cap delicte i no havia d’estar penar de cap manera. 
 És innegable l’avanç social de les persones LGTBI en democràcia. Hem de recordar que no 
va ser fins a 1995 quan l’Estat va començar a protegir a les persones LGTB, amb la introducció en el 
Codi Penal del delicte de discriminació per orientació o identitat sexual i l’agreujant de la 
responsabilitat criminal per cometre el delicte amb una motivació lgtbfòbica.  
 Però el gran salt qualitatiu es produeix en 2005 de la mà d’un govern socialista, amb la 
històrica aprovació del matrimoni igualitari, amb l’aprovació de la Llei 13/2005, d’1 de juliol, per la qual 
es modifica el Codi Civil en matèria de dret a contraure matrimoni. Espanya es convertia així en el 
quart país del món a aprovar el matrimoni entre persones del mateix sexe, però el primer a aprovar 
l’adopció de parelles del mateix sexe en les mateixes condicions que les parelles heterosexuals. 
Espanya es posava, d’aquesta manera, a l’avantguarda mundial dels drets del col·lectiu LGTBI.  
 El 6 de juliol de 2018 el Consell de Ministres va acordar aprovar i declarar Dia Nacional de 
l’Orgull LGTBI el 28 de juny, coincidint amb el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI. Aquesta fita 
històrica en la societat i política espanyola reflectia la sensibilitat del Govern respecte a la dignitat i 
memòria de totes les persones LGTBI.  
 Ací, a la Comunitat Valenciana, la gran protecció al col·lectiu LGTBI arriba de la mà de la llei 
23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les persones LGTBI. Hem de recordar 
que un any i mig abans, Les Corts ja havien aprovat la Llei 8/2017 integral del reconeixement del dret 
a la identitat i a l’expressió de gènere en la Comunitat Valenciana.  
 Tot aquest compendi legislatiu ens fa una societat millor, una societat on cap persona pot ser 
discriminada per la seua orientació o identitat de gènere, la llei ens iguala a totes les persones. 
Aquests valors, sens dubte, estan present en el nostre municipi.  
 La igualat formal de les persones LGTBI està garantida pel nostre ordenament jurídic. No 
obstant això, la igualtat real encara no està garantida. Així doncs, hem de continuar treballant com 
administració local per a garantir-la. Al cap i a la fi, és la nostra labor defensar els drets de les 
persones LGTBI, perquè suposa defensar els drets humans.  
 Tots els avanços reeixits durant la democràcia en drets de les persones LGTBI s’estan posant 
en qüestió per discursos d’odi emanats per partits polítics de l’extrema dreta. Com a Partit Socialista, 
no permetrem ni un pas arrere en aquests drets que, recordem són drets humans. No hem d’oblidar 
que les persones LGBTI continuen sent perseguides amb penes de presó en més de 60 països i, fins 
i tot, amb pena de mort en més de 6 d’ells. Enfront d’eixa LGTBI fòbia d’Estat, el nostre municipi, 
demostra el seu respecte i compromís amb la diversitat i els drets humans, celebrant l’Orgull LGTBI. 
 La Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals ha decidit que les reivindicacions 
del col·lectiu en aquest 2020 giren sota el lema “Mujeres LTB, sororidad y feminismo”  perquè dins 
del col·lectiu LGTBI les dones són les grans invisibilitzades i en alguns casos, fins oblidades. La 
discriminació entre les dones del col·lectiu és doble: per ser dona i per ser homosexual.  
 En l’informe La Cara oculta de la violència cap al col·lectiu LGTBI, s’indica que el 72% de les 
víctimes registrades de violència per orientació sexual contra el nostre col·lectiu van ser homes gais 
front d’un 21% de dones lesbianes, i un 2% de persones bisexuals. I és que, d’acord amb Violeta 
Assiego “els homes gais estan més reconeguts i se senten legitimats a denunciar”. Com explica la 
ILGA; “una de les primeres demandes dels homes homosexuals va ser la visibilitat, els reconeixement 
de la figura gai... i ho van aconseguir. Però en el cas de les dones lesbianes hi ha encara una intenció 
social d’invisibilitzar... sembla que siguen fantasmes”. Així mateix, les dones trans també són preses 
de la discriminació i la desigualtat, atenent especialment la dificultat per incorporar-se al mercat 
laboral.  
 Però continuem treballant i no ens resignem; exemple d’això és que en els últims mesos de 
l’anterior legislatura el govern del PSOE va incorporar a la cartera de serveis bàsics del Servei 
Nacional de Salut el dret fonamental d’igualtat de tracte a les dones lesbianes en matèria de 
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reproducció humana assistida. Assegurant així que la inscripció dels fills i filles d’aquestes parelles es 
produirà sense cap discriminació.  
 No hem de permetre que s’esborre de la Memòria Històrica de l’activisme LGTBI a totes les 
dones Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals que durant tant de temps van lluitar mà a mà amb els 
seus companys per a aconseguir una societat en la qual totes les persones LFTBI tingueren drets i 
igualtat real. 
 L’administració local és fonamental per a combatre la discriminació per orientació sexual i 
identitat de gènere atés que és la institució pública que treballa més prop de la ciutadania. Conjugant 
forces amb altres institucions com la Generalitat Valenciana, és la nostra labor protegir a la ciutadania 
LGTBI. 
Per tot l’exposat, proposem els següents acords: 

1. Elaboració d’una campanya municipal en commemoració del Dia Internacional de l’Orgull 
LGTBI 2020 i si no pot ser per la premura, per al 2021.  

2. Visibilitzar el suport institucional de l’ajuntament a la ciutadania LGTBI.  
3. Oferir un servei d’assessorament i atenció a les persones LGTBI, així com les polítiques 

públiques en favor de les persones gais, lesbianes, trans i bisexuals. 
4. Oferir el suport necessari a l’associacionisme LGTBI del municipi per a la celebració d’aquest 

dia. 
5. Instem al Consell i que al seu torn inste al Govern d’Espanya que sol·licite al Registre Civil 

que se suprimisca el requisit discriminatori cap a les parelles de dones, que han d’estar 
casades per a inscriure als bebés nascuts. 

6. Instem al Consell i que al seu torn inste al Govern d’Espanya perquè aprove la Llei Estatal 
LGTBI que reculla les reivindicacions històriques de tot el col·lectiu, de la Llei Integral 
d’Igualtat de Tracte i No Discriminació, així com una normativa específica de Delictes d’Odi. 

7. Instem a les diferents institucions públiques i privades a trencar amb els estereotips que 
acompanyen a les dones lesbianes, bisexuals i trans. 

Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Popular, Sr. Molina, indicant que el seu grup sempre 
està a favor que es respecten els drets de totes les persones, no obstant això, consideren que 
l'aprovació no és ara el més urgent i necessari per al poble, per la qual cosa s'abstindran en la 
votació. 
 
Pren la paraula la portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Ferre, per a exposar que com bé 
saben, en la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives del País Valencià, està al capdavant Mónica 
Oltra (del grup Compromís) des del 2015. Per què cita aquesta dada? Perquè en aquesta Moció se 
cita la llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d'Igualtat de les persones LGTBI, aprovada 
a les Corts Valencianes en el seu moment, per unanimitat. El seu grup, manifesta el seu absolut 
compromís amb l’eradicació de qualsevol forma de discriminació, odi o violència cap a les persones 
LGTBI, tant en el nostre territori com tothom. L'any passat (2019), el Consell es va sumar a dedicar 
l'any a la memòria d'una lluita històrica i a la visibilització dels qui van patir la persecució i alhora van 
lluitar per les llibertats que hui gaudim fent un país millor, i que hui continuen reivindicant el seu dret a 
ser i estimar lliurement. 
En els últims anys, al nostre poble hem organitzat la celebració del Dia Internacional de l'Orgull LGBTI 
amb projeccions de pel·lícules i documentals sobre les seues vides (les seues pors, la seua lluita per 
la igualtat, les discriminacions que han hagut de patir...) 
Enguany, 2020, des de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, estaven preparant la Trobada Mariola 
LGTBI, però a causa de la COVID19, no el podran realitzar, si més no, durant aquest any 2020. Així i 
tot, esperen poder-ho organitzar per a l'any vinent, 2021. 
Amb aquestes dades, volen manifestar que des de Compromís sempre han fet costat al col·lectiu 
LGTBI, treballant sempre per la igualtat de les persones, siguen quals siguen les seues 
característiques. 
Per aquests motius, Compromís dóna suport a la moció que proposa el Partit Socialista. 
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Pren la paraula el Sr. Sempere, portaveu del Grup Municipal Socialista, per a dir-li al Sr. Molina que 
no veu lògic que vote a favor de la urgència d'incloure la moció i ara s'abstinga en la votació 
argumentant que no li sembla urgent. 
 
Pren la paraula el Sr. Molina, responent que a votat a favor de la urgència per respecte, perquè 
presentara la moció. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per 9 vots a fa vor (7 de Compromís i 1 del PSOE) i tres 
abstencions del Partit Popular, acorda aprovar la m oció. 
 
13) Dació de compte de l'informe del grau de compli ment de les inversions financerament 
sostenibles.  
 
Per l'Alcalde s'adona de l'informe d'intervenció de data 20 de febrer de 2020 sobre les inversions 
financerament sostenibles: 
 
"INFORME D'INTERVENCIÓ - INVERSIONS FINANCERAMENT S OSTENIBLES – LIQUIDACIÓ 
PRESSUPOST 2019 
 
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 2019: 
 
Expt. Promotor Denominació Import total Inversión 

executada fins 
al moment 

Situació de 
l’obra 

Anys 
seguiment 

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

000030/2014-
GENSUB 

Diputació 
Provincial 
Alicante 

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

45.375,00 45.375,00 Finalitzada. 
Recepció: 
22/05/2015 

2015-2016-
2017-2018-
2019 

El canvi de lluminàries VSAP 
per altres de LED, comptant el 
manteniment, suposa 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 
segons dades estimades. 

000045/2014-
GENSUB 

Diputació 
Provincial 
Alicante 

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

60.000,00 + 
3.000,00 

(proyecto) 

60.000,00 Finalitzada. 
Recepció: 
22/05/ 2015 

2015-2016-
2017-2018-
2019 

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 Finalitzada. 
Recepció: 
29/12/2015 

2016-2017-
2018-2019 

Atesos els consums, en 
factures de KWH, en el 2014, 
2015, 2016 , 2017, 2018 i 
2019 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, segons 
dades estimades. 
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000040/2015-
GENSUB 

Diputació 
Provincial 
Alicante 

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

65.602,99 65.602,99 Finalitzada. 
Recepció: 
16/02/2017 

2016-2017-
2018-2019 

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 
Alicante 

Millora de diversos trams 
del clavegueram del nucli 
urbà 

150.000,00 150,000,00 Finalitzada. 
Recepció 
13/10/2017 

2017-2018-
2019 

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. 

000060/2017-
GENSUB 

Diputació 
Provincial 
Alicante 

Millora d'enllumenat 
públic urbanització 
esquena carrer Biar 

9.413,11 9.413,11 Finalitzada. 
Recepció 
08/03/2019 

2019  No s'han realitzat labors de 
manteniment per ser 
inexistents. 

000060/2017-
GENSUB 

Diputació 
Provincial 
Alicante 

Reparació d'enllumenat 
públic carrer Sant Jordi 

9.532,57 9.532,57 Finalitzada. 
Recepció 
08/03/2019 

2019  No s'han realitzat labors de 
manteniment per ser 
inexistents, en haver-se 
canalitzat les instal·lacions 
adequadament. 

000060/2017-
GENSUB 

Diputació 
Provincial 
Alicante 

Reparació de recorreguts 
per als vianants al parc de 
l'Essa i parc Vila Rosario 

49.294,50 49.294,50 Finalitzada. 
Recepció: 
21/05/2018 

2018-2019 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 Finalitzada. 
Recepció 
26/04/2018 

2018-2019 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 Finalitzada. 
Recepció 
22/03/2018 

2018-2019 Reparació de ruta junta el va 
riure, millora en els 
recorreguts de la Ruta dels 
Molins amb guany quant a 
seguretat de transite 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 Finalitzada. 
Recepció: 
05/04/2018 

2018-2019 Existeix un estalvi, quant a 
manteniment, en ser 
inexistent, per tractar-se 
d'instal·lacions noves. 

000068/2017-
GENSUB 

Diputació 
Provincial 
Alicante 

Inversions d'arbratge en 
espais urbans de titularitat 
municipal 

--- --- ---   No s’ha executat  

000048/2018-
GENSUB 

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

349.000,00 349.000,00 Finalitzada. 
Recepció 

14/11/2019 

2019   

000065/2018-
GENSUB 

Ajuntament Reforç estructura coberta 
mercat 

30.057,91 30.057,91 Finalitzada. 
Recepció 

10/04/2019 

2019   

000072/2018-
GENSUB 

Ajuntament Camí del Sesteret 66.024,18 66.024,18 Finalitzada. 
Recepció 

25/10/2019 

2019   
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000073/2018-
GENSUB 

Ajuntament Adequació i millora del 
carrer Sant Agustí 

79.450,80 79.450,80 Finalitzada. 
Recepció 

14/11/2019 

2019   

000075/2018-
GENSUB 

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

43.924,56 43.924,56 Finalitzada. 
Recepció 

04/12/2019 

2019   

000052/2019-
GENSUB 

Ajuntament Adequació i equipament 
d'itineraris pedestres de 
connexió entre la font del 
Gripau i la Ruta dels 
Molins 

--- --- Pendent de 
licitació 

  Pendent de licitació i execució 

000065/2019-
GENSUB 

Ajuntament Adequació energètica i 
urbana de l'enllumenat 
públic a diverses zones 
del nucli urbà 

--- --- Pendent de 
licitació 

  Pendent de licitació i execució 

 
 
14) Dació de compte dels següents Decrets:  
 
- Sol·licitud declaració de les Festes de la Relíqu ia de Sant Jordi, festes d'Interés Turístic 
d'Índole Provincial. 
 
El Sr. Alcalde expressa que en principi es va sol·licitar que es reconegueren aquestes festes d'àmbit 
autonòmic, però els van avisar que no complien tots els requisits i que si feien una petició ràpida, 
podrien acceptar que anaren d'àmbit provincial. Com estaven en Estat d'Alarma, i vista la urgència, es 
va fer un Decret sol·licitant-ho. 
 
DECRET DE ALCALDIA de 8 de maig de 2020.  
 
Vist el que es disposa en el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el 
Reglament Forestal de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, en el qual s'estableix, en els articles 145 i 
146, que en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor de 500 metres 
d'aquells, fins i tot estant restringides dins de l'àmbit d'aplicació d'aquest reglament, podran realitzar-
se, prèvia autorització, l'ús festiu-recreatiu del foc amb caràcter excepcional en el desenvolupament 
de celebracions de festes locals o d'arrelada tradició cultural, en les quals s'utilitzen artificis de 
pirotècnia, encés de fogueres, o s'utilitzen dispositius o equipaments que usen foc destinats a cuinar o 
a il·luminació. 
 
Vist que a l'efecte del que es disposa en el citat anteriorment Decret 98/1995, s'entén per festes locals 
o d'arrelada tradició cultural les declarades com a festes d'interés turístic de la Comunitat Valenciana 
en virtut del que s'estableix en el Decret 119/2006, de 28 de juliol, regulador de les declaracions de 
Festes, Itineraris, Publicacions i Obres Audiovisuals d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana, les 
declarades d'interés turístic per l'Estat en el marc de les seues competències, així com les inscrites en 
l'Inventari General de Patrimoni de la Comunitat Valenciana o en altres inventaris sectorials de béns 
immaterials no inclosos en l'Inventari General de Patrimoni de la Comunitat Valenciana, tots dos 
gestionats per la Conselleria competent en matèria de cultura, en virtut d'establit en la Llei 4/1998, 
d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià i en el Decret 62/2011, de 20 de maig, 
del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels béns de 
rellevància local. 
 
Tenint en compte que les Festes de la Relíquia de Sant Jordi tenen el seu origen l'any 1780, any 
importantíssim en la història religiosa i festera de Banyeres de Mariola, perquè eixe any arriba a 
Banyeres de Mariola la Relíquia de Sant Jordi, portada des de Roma pel religiós banyerí Juan 
Bautista Doménech, que va augmentar, si cap, la devoció del poble al patró Sant Jordi, i d'altra banda 
va ser l'origen de la Festa de la Relíquia de Sant Jordi, que des de llavors celebra Banyeres de 
Mariola el primer diumenge de setembre, per la qual cosa vestim dues vegades a l'any el vestit fester 
en honor del mateix Patró. Especial singularitat té aquest fet, perquè Banyeres de Mariola és l'únic 
municipi de la Comunitat Valenciana que es vist dues vegades a l'any amb el vestit fester de Moros i 
Cristians en honor d'un mateix Patró. 
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No podem oblidar que en 1780 continua plenament vigent la pragmàtica de Carles III de 1771, per tal 
motiu la Relíquia va ser depositada en la masia del “Morer”, llavors als afores de la vila i una vegada 
coneguda la bona nova per tot el poble es va disposar la rebuda amb els trets d'arcabusseria, fent la 
seua entrada solemnement a Banyeres de Mariola el dia 7 de setembre de 1780, primer diumenge de 
setembre. 
La tradició i celebració dels actes de les Festes de la Relíquia de Sant Jordi ha perdurat, de forma 
quasi invariable, fins als nostres dies. 
Per aquest motiu, cada any, des de l'any 1780, a Banyeres de Mariola se celebra cada cap de 
setmana coincident amb el primer diumenge de setembre la Festa de la Relíquia de Sant Jordi; festes 
de Moros i Cristians, amb actes tan importants com l'Entrada, la Diana, la Solemne Missa Major o la 
Processó, entre altres. 
 
Tenint en compte que les Festes de la Relíquia de Sant Jordi de Banyeres de Mariola no es troben 
declarades com a festa d'interés turístic de la Comunitat Valenciana, i que aquesta festa ofereix una 
especial rellevància des del punt de vista turístic, i suposa una valoració de la cultura i de les 
tradicions populars que impliquen: la integració i participació de la societat local; l'afluència i integració 
de visitants i turistes; la potenciació, conservació i difusió de valors positius de convivència, tolerància 
i reconeixement de la diversitat; i la promoció tant del territori municipal i autonòmic, com dels valors 
culturals, lúdic festius, històric artístics, paisatgístics, urbanístics i mig ambientals. 
 
De conformitat amb el que es disposa en l'article 5 del Decret 119/2006, de 28 de juliol, del Consell, 
regulador de les declaracions de Festes, Itineraris, Publicacions i Obres Audiovisuals d'Interés Turístic 
de la Comunitat Valenciana i segons disposa l'article 22.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril de Bases de 
Règim Local. 
 
Atesa la situació d'estat d'alarma declarat pel RD 463/2020 i les seues pròrrogues, i l'actual suspensió 
dels plens ordinaris municipals mentre s'instaure un sistema de celebració de sessions telemàtiques 
que permeta la seua realització. 
De conformitat amb el que es disposa en l'article 21.1.m) Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, que 
atribueix la competència a l'alcaldia, per a “adoptar personalment, i sota la seua responsabilitat, en 
cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc d'aquests, les mesures necessàries i adequades 
donant compte immediata al Ple” 
Així com el que es disposa, en idèntics termes a l'anterior, en l'article 41.24 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Per això i en virtut de les atribucions que m'atorga l'article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i l'article 41.24 Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
RESOLC: 
 
Primer: Sol·licitar de la Generalitat Valenciana la declaració de les Festes de la Relíquia de Sant Jordi 
de Banyeres de Mariola, Festes d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana, d'índole provincial. 
 
Segon: Sol·licitar de la Generalitat Valenciana la corresponent inscripció de les Festes de la Relíquia 
de Sant Jordi de Banyeres de Mariola, en el Registre Especial de Festes, Itineraris, Publicacions i 
Obres Audiovisuals d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana. 
 
Tercer: Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebre. 
 
 
- Sol·licitud d'adhesió genèrica de l'ajuntament a la Central de compres de l'Excma. Diputació 
Provincial.  
 
El Sr. Alcalde indica que es tracta d'un Decret que es va fer per a adherir-se i així aprofitar-se 
d'algunes licitacions que faça la Diputació, en aquest cas i que li puguen interessar a l'Ajuntament de 
Banyeres de Mariola. 
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DECRET DE ALCALDIA de 18 de maig de 2020.  
 
Havent donat compte del servei especialitzat Central de Contractació de l'Excma. Diputació Provincial 
d'Alacant, adscrit a l'Àrea de Serveis Jurídics-Assistència a Municipis, creat a l'empara del que 
s'estableix en l'art. 228.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Vista la documentació que obra en l'expedient 000030/2020-GENSEC 
 
Considerant que, l'adhesió genèrica a la Central de Contractació de l'Excma. Diputació Provincial 
d'Alacant suposa participar en el sistema de racionalització tècnica de contractació articulat en el 
nivell provincial sense que existisca obligació de participar en els concrets procediments de 
contractació que es desenvolupen i sense repercussió econòmic-pressupostària. 
 
Considerant que, la contractació d'obres, serveis i subministraments a través de la Central de 
Contractació, quan així es decidisca en el procediment específic, permetrà, entre altres, obtindre 
millors preus i condicions contractuals. 
 
Considerant, l'art. 228.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sobre 
adhesió al sistema de contractació centralitzada. 
 
Considerant el Reglament d'Organització i Funcionament de la Central de Contractació publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 41, de data 28 de febrer de 2014. 
 
Atesa la situació d'estat d'alarma declarada pel RD 463/2020 i les seues pròrrogues, concretament el 
que es disposa en la disposició addicional tercera, per la qual se suspenen els terminis administratius. 
 
Vist el que es disposa en l'article 21.1.m) Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, que atribueix la 
competència a l'alcaldia, per a “adoptar personalment, i sota la seua responsabilitat, en cas de 
catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc d'aquests, les mesures necessàries i adequades donant 
compte immediata al Ple” 
 
Per això i en virtut de les atribucions que m'atorga l'article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i l'article 41.24 Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
RESOLC: 
 
PRIMER.- L'adhesió genèrica del Municipi de Banyeres de Mariola, a la Central de Contractació de 
l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant. 
 
SEGON.- Assumir les obligacions derivades de l'adhesió genèrica de conformitat amb el que 
s'estableix en la normativa reguladora de la Central de Contractació de l'Excma. Diputació Provincial 
d'Alacant. 
 
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a la formalització de l'adhesió genèrica i per a 
subscriure quants actes i documents anaren precisos amb vista als acords. 
 
QUART.- Donar trasllat del present acord a l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant. 
 
CINQUÉ: Donar compte al Ple de la Corporació Municipal en la primera sessió que celebre. 
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15) Dació de compte de la relació de decrets des de l 25 de gener de 2020 fins al 12 de juny de  
2020. 
 
Per secretaria s'adona dels decrets d'alcaldia dictats en el període comprés entre el 25 de gener de 
2020 fins al 12 de juny de 2020, tots dos inclusivament. 
 
La corporació queda assabentada. 
 
16) Precs i preguntes.  
 
El Sr. Alcalde pregunta si algú té alguna pregunta o algun prec, a més de les quals s'han presentat 
per escrit. 
 
Intervé el Sr. Sempere, portaveu del Grup Municipal Socialista per a fer diversos precs i preguntes: 
 
• En les diferents reunions que han tingut de portaveus, via vídeo, whatsapp, el Grup Municipal 
Socialista va proposar a l'equip de govern que ampliara la contractació del personal per a la brigada 
de desbrossament. Han vist que després de les seues fotos-denuncia, fetes en el Facebook, s'han 
posat les piles i els han fet cas, en la neteja i en la contractació de més personal. 
El que no els sembla bé és que han incomplit el pla d'igualtat elaborat en aquest ajuntament la 
passada legislatura, més concretament l'any 2016, i que en l'apartat d'eixos d'estratègies d'actuació, 
en l'eix 6, formació i ocupació, un dels apartats diu: “Treballar des del Consistori per a disminuir 
l'índex d'atur femení i promoure l'ocupació de dones pertanyents a grups especialment vulnerables a 
través d'activitats destinades a aquest efecte, integrades en els Tallers d'Ocupació, o amb la creació 
d'una borsa de treball”. Per què no han seguit les directrius del pla d'igualtat, que tant els va costar 
elaborar i del qual tan orgullosos estan? Per què de les huit persones contractades no han contractat 
a la meitat dones? 
 
El Sr. Alcalde, respon que com sap, la contractació es fa a través d'una empresa. Des de l'Ajuntament 
sí que es va facilitar un llistat amb persones que tenien una situació delicada a causa del COVID o 
anterior a ell. De totes les persones que es va presentar, l'empresa va fer la selecció i es van tindre en 
compte criteris de necessitats de la gent i és cert que no ha eixit una selecció paritària. 
 
Vol puntualitzar el Sr. Alcalde que en les reunions que han tingut per videoconferència en les quals fa 
referència al fet que és cert que va fer l'aportació de la possibilitat que es contractara més persones 
però indica que no s'ha fet per la foto denuncia, ja que anteriorment a aqueixa foto, ja estava tot parlat 
amb l'empresa, de fet la foto va ser dijous i dilluns o dimarts següent ja començaven a treballar. 
 
El Sr. Sempere aclareix que ell no ha dit que per la seua foto denuncia hagen contractat a més gent, 
sinó que s'han posat les piles i han començat a netejar. 
 
El Sr. Alcalde indica que abans de les fotos ja havia començat a treballar la primera brigada. 
Respecte a les fotos, diu que les van fer de les parts de la població que els interessava, perquè les 
brigades ja estaven treballant i havien esbrossat moltes zones de la població. 
També s'havia fet gestions amb Diputació i Conselleria perquè feren les parts que els corresponia 
perquè a més en aquests moments només compten amb dues persones en la brigada d'obres. 
 
El Sr. Sempere, també diu que ja és casualitat que l'endemà de publicar les fotos passaren a netejar 
per la seua casa, quan feia 5 mesos que no passaven i des d'eixe dia ja no ha tornat a passar. 
I la seua pregunta es referia al Pla d'Igualtat i no l'han complit. Com a anterior regidor de la matèria, 
sap perfectament que la contractació la fa una empresa, però contracta a les persones que li diu 
l'ajuntament, podien haver passat una llista paritària a l'empresa. 
 
El Sr. Alcalde vol puntualitzar també que el personal de parcs i jardins va estar quinze dies parat 
perquè no es podia realitzar cap activitat que no fóra essencial i a més altres quinze dies van estar 
fent tasques de desinfecció amb el que van estar un mes sense poder realitzar les seues funcions 
habituals. 
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Intervé el Sr. Molina, portaveu del Grup Municipal Popular manifestant que ell va estar en contacte 
amb l'Alcalde abans de les fotos i est li va explicar la situació de la brigada d'obres i ha estat informat 
en tot moment. Cal entendre que enguany la situació no és la normal, l'any passat va ser molt crític 
amb aquest tema però enguany entén que a causa de les circumstàncies cal ser comprensius. 
Respecte a que la contractació no és paritària, entén que és preferible que es contracte persones 
necessitades siguen homes o dones. 
 
• Al desembre de 2019 es va justificar l'obra dels polígons industrials i l'àrea industrial de “Les 
Molines”, on es va construir una campa per a l'aparcament de camions i trailers. 
En data de hui continuen aparcats el cap de setmana els trailers en l'avinguda l'Estació, una majoria, i 
altres pels carrers del polígon els Barraquetes, molt prop d'on s'ha fet la campa. 
No han informat encara els autònoms del transport del poble, als empresaris que reben mercaderies 
de fora i han d'esperar l'endemà per a descarregar, que tenen la possibilitat d'aparcar els seus 
vehicles gratuïtament i amb vigilància en el nou servei que té l'ajuntament en el polígon Barraquetes? 
Els agradaria saber per què no s'utilitza l'aparcament, que està vigilat i il·luminat, per part dels 
propietaris dels trailers? 
 
Pren la paraula la regidora delegada d'indústria, Sra. Revert, responent que aquest projecte enfront 
del qual va estar l'anterior regidora, Sra. Concepción Garrido, manca d'una ordenança que regule la 
seua utilització. Estan treballant en això, i contactant també amb empreses de transport de Banyeres 
que també podran fer ús d'ella. No es tracta només de projectar la campa, cal regular la seua 
utilització i establir mesures de seguretat. 
 
• Han vist en les xarxes socials alguna entrevista amb membres de la Comissió de Festes de la 
Malena, també en la pàgina oficial de la Comissió algunes notes informant que hi haurà alguns actes 
que es realitzaran, sempre amb les mesures de seguretat i higiene. 
Encara no saben els actes que estan programats, com s'organitzaran, als grups municipals no se'ls 
ha informat de res, i en les reunions de portaveus, quan li preguntaven a l'alcalde deia que, de 
moment no s'havien suspés i que estaven a l'espera de l'evolució de la pandèmia. 
Des del Grup Municipal Socialista es demana que reflexionen i que rectifiquen, si volen, que tots 
volen festes i que les de La Malena són, últimament de molta participació amb actes com el Correfoc, 
la revetla, la fira, els concerts de les dues bandes de música, el concurs de paelles, etc., que el que 
fan en organitzar aquestes festes, és una anomenada a veïns i veïnes d'altres pobles perquè vinguen 
a participar en unes festes, on l'equip de govern no els ha informat de moment de les seues 
intencions sobre aquest tema. 
Saben que la Comissió de Festes d'enguany es va oferir per a organitzar les de l'any 2021 i que 
l'equip de govern els va dir que l'any que ve hi hauria una altra cinquena i que haurien de demanar-los 
permís. 
On està el sentit comú que va imperar en la decisió de suspendre les festes d'abril i setembre de 
moros i cristians però no suspendre les de la Malena? 
On està el sentit de la responsabilitat d'aquest equip de govern davant d'aquesta crisi sanitària? 
Tan precís és fer les festes de la Malena sense cap acte representatiu? 
Podrien fer activitats culturals el mes de juliol, però sense aglutinar als membres de la Comissió de 
Festes de la Malena. 
 
El Sr. Alcalde indica que eixa pregunta també l'ha presentada per escrit el Grup Municipal Popular, 
sobre la conveniència de celebrar les festes de la Malena, quan s'havien suspés les de Moros i 
Cristians de Sant Jordi i de la Relíquia. 
 
Pren la paraula la regidora delegada de festes, Sra. Francés, expressant que en el moment que 
s'havien de celebrar les festes de Sant Jordi, l'estat d'alarma no permetia la celebració d'actes festius. 
A part d'això, les festes de moros i cristians comporten actes amb assistències massives, arribant a 
3.000 persones, a més de gent de fora i públic. Tampoc es poden guardar les distàncies en les 
desfilades, capitanies i masets. Aquestes festes no permeten la supressió d'uns actes i celebració 
d'uns altres. 
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En canvi les de la Malena, té actes més diversos i independents entre si, la qual cosa dóna peu a més 
possibilitats. 
Però enguany també es veuran afectades per les circumstàncies i mesures de seguretat. 
La programació que han organitzat les regidories de festes i cultura, amb la col·laboració de la junta 
de la Malena, i la Confraria de la Malena, s'ha fet amb precaució i responsabilitat, se seguiran sempre 
les mesures adoptades per a la Fase III, encara que s'haja superat aquesta fase. 
S'han descartat els actes on no es podia garantir les distàncies de seguretat, com a fira, correfoc, 
revetla, concurs de paelles. La resta han passat a ser activitats culturals i religioses, que compliran la 
normativa. 
Fa una crida a la col·laboració de la gent i al fet que siguen responsables. No considera que s'estiga 
fent una crida a la gent de fora, ja que no es realitzaran els actes que més atrauen a la gent. 
 
El Sr. Alcalde puntualitza que tots els actes se celebraran a l'aire lliure, a l'esplanada de Vila Rosario 
o al pati de la Malena, amb un aforament màxim de 800 persones sempre que les cadires es puguen 
col·locar amb les distàncies de seguretat. 
Els actes religiosos també se celebraran amb l'aforament màxim permés del 75%. 
 
El Sr. Sempere, agraeix la informació perquè no sabien res. 
 
El Sr. Alcalde, respon que en les reunions s'havien centrat en les actuacions de l'Ajuntament i en la ja 
no havien tingut junta de portaveus. En la Comissió d'Hisenda no estava en cap punt del dia tampoc 
aquest tema. 
 
• En converses de les juntes de portaveus, per vídeo whatsapp, el Sr. Alcalde ens va dir que la 
intenció de l'equip de govern de repartir el programa de festes d'enguany era de no fer-lo. Que ho 
guardaven i per a l'any que ve posarien en unes fulles als festers difunts d'enguany i un article 
explicatiu de la suspensió de les festes per la COVID-19. 
La nostra sorpresa és quan rebem un whatsapp el 28 de maig de la Presidenta de la Comissió de 
Festes i Regidora de Festes dient que l'equip del programa de festes havia decidit que el programa 
2020 es repartia enguany. 
Quines són les raons d'aquest canvi de parer? 
Si els repartiran, quan, com i de quina forma ho faran? 
El que es demana des del Grup Municipal Socialista és que es tinga en consideració a les comparses 
i que se'ls duplique l'ajuda que tenen per part de l'ajuntament, d'aqueixa forma estan ajudant a les 
més xicotetes per a poder salvar l'any, a les quals els va agafar l'estat d'alarma en plena organització 
de “els entraetes” el poder pal·liar algunes despeses i a les altres comparses a no demanar vesses 
als festers per a les despeses corrents. És una ajuda a quasi 2.900 veïns i veïnes del nostre poble, 
que segur els vindrà molt bé. 
 
El Sr. Alcalde, indica que és cert que en la reunió de portaveus, va comentar que la millor opció era 
no repartir el programa de festes, que ja estava confeccionat i aprofitar-lo per a l'any que ve, eixa era 
la seua opinió. Però després es va comentar amb comissionats i amb l'equip de redacció del 
programa i van manifestar la seua voluntat de repartir-lo. Per respecte a tot el treball que desenvolupa 
l'equip durant tot l'any, van decidir repartir-lo. 
 
Pren la paraula la regidora delegada de festes, explicant que es va realitzar una reunió telemàtica 
amb l'equip de redacció i va manifestar la intenció de no repartir el programa, ja que la seua 
preocupació era no poder fer un programa al no haver-se realitzat les festes. 
L'equip de redacció va estar veient les seccions que es podrien fer, escrits i altres i a més van pensar 
que després de tot el treball realitzat de setembre a febrer, el millor era repartir-ho. 
No s'ha repartit abans perquè estaven en estat d'alarma i no podien fer que la gent isquera per 
recollir-ho. 
Una vegada finalitzades les festes de La Malena es repartirà. 
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El Sr. Alcalde indica que s'estudiarà la proposta de duplicar les ajudes a les comparses. 
 
• Pregunta a la Sra. Revert que l'any que està al càrrec de la regidoria d'indústria, quantes vegades 
ha convocat al Consell d'Indústria? 
Durant l'estat d'alarma, ha informat el Consell d'Indústria de les ajudes a empresaris, autònoms i 
comerç que ha tret el govern de la nació o el govern autonòmic? 
S'ha preocupat de com ha afectat aquesta situació als membres del Consell? De quina forma els ha 
ajudats? 
 
Pren la paraula la Sra. Revert, responent que es va celebrar un l'any passat però este, primer per la 
neu i després pel COVID, no s'ha pogut celebrar i de moment no tenen data. 
En tot moment durant aquest temps ha mantingut contacte amb el president de l'Associació 
d'Empresaris, i amb autònoms i comerciants. 
Sí que es va informar de les ajudes mitjançant un correu, i de fet, tots els que han sol·licitat informació 
se'ls ha assessorat i el personal de l'ajuntament els ha ajudat a tramitar les sol·licituds. 
 
• Veuen una falta de coordinació i seguretat a l'hora d'explicar al veïnat per on han d'entrar i eixir, com 
han de circular, què poden fer i què no a l'hora d'anar al mercat exterior. 
En un primer i únic comunicat, van dir que l'entrada pel principi del carrer Los Angeles i l'eixida per la 
cafeteria Alonso, després a mitjan matí era a l'inrevés, causant una incertesa als veïns que anaven al 
mercat, no sabien per on anar. Pregunta que si ha d’ anar per primera vegada al mercat exterior, què 
ha de fer? Perquè tampoc han donat més informació dels canvis, si n'hi ha. 
Podria explicar la regidora del mercat, quines són les mesures a seguir a l'hora d'anar al mercat 
exterior els dimecres i els dissabtes? 
 
Pren la paraula la Sra. Alfaro, regidora delegada de mercat, aclarint que ella es va quedar igual de 
sorpresa amb el canvi. Va ser una decisió de Protecció Civil, però ella va dir que no, que havia de ser 
com s'havia anunciat, l'entrada havia de ser per carrer Los Angeles i així s'està fent. 
Hi ha una persona en l'entrada i una altra en l'eixida que posa el gel a la gent i explica que han d'anar 
de lloc en lloc sense tornar arrere. S'estan seguint totes les normes que es marquen per als mercats. 
 
El Sr. Sempere procedeix a fer també uns precs: 
 
• Ha vist que han instal·lat taules de fusta en el passeig de la Font del Cavaller i al jardí que hi ha en 
l'eixida del polígon “Els Creus”, els sembla molt bé que posen aquest mobiliari per a l'ús del veïnat, 
però creuen que no era el moment, s'està en una situació complicada on cal desinfectar tot al 
moment, cada vegada que és utilitzat, i ampliant el mobiliari també han d'ampliar les hores de neteja i 
desinfecció. No posen més mobiliari urbà fins que no passe la pandèmia. 
El Sr. Alcalde, respon que ho van rebre i estava en el magatzem d'obres però l'havien de col·locar 
perquè no poden tindre tantes coses en el magatzem i a més era per a substituir els que estaven 
deteriorats en el Sant Crist. 
 
• Prega a l'equip de govern que mantinga al complet les ajudes a les associacions, clubs, entitats 
locals, encara que no hagen realitzat les seues activitats durant part de l'any. Saben que han de 
justificar les activitats per a poder rebre les ajudes, però demana que siguen flexibles i tinguen una 
mica de mà esquerra. 
 
El Sr. Alcalde, respon que s'han mantingut i a poc a poc van presentant la documentació que poden 
per a justificar-ho perquè això sí que és necessari. 
 
• En l'estat d'alarma la Policia Local, Protecció Civil i Creu Roja van tindre una bona iniciativa com a 
agraïment als sanitaris amb els aplaudiments a la porta del centre de salut, al qual el grup socialista 
també es va unir. Pel bon comportament dels xiquets i les xiquetes de Banyeres de Mariola també 
van passar pels carrers amb les sirenes, encara que alguns dels xiquets estan esperant-los encara. 
Per mitjà de la ràdio local es va convocar als més xicotets a una festa de disfresses als balcons, i 
l'alcalde amb un comunicat els va dir que farien una festa dedicada a ells quan passara tot això, i 
després ja no han publicat res més. 



 

34 
 

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 

 

Altres alcaldes dels voltants, per mitjà de les seues xarxes socials, ens han estat informant, animant a 
la població, quasi al minut de les seues activitats, reunions amb el teixit social, econòmic i empresarial 
per a informar-los i ajudar-los per a eixir d'aquesta crisi econòmica i social, com Xavi Molina a 
Bocairent, Humi Guill a Onil, Fulgencio Cerdán a Villena o Vicente Ibañez a Beneixama. 
A Banyeres de Mariola, de que han informat? Aquest equip de govern s'ha dedicat a pujar en la 
pàgina oficial de l'ajuntament la informació oficial que rebia de la COVID 19. Creu que els veïns i 
veïnes de mereixen una mica més, s'han sentit solos, una mica deixats de la mà dels seus dirigents, 
ha faltat més informació, més suport, una mica més d'ànims durant el confinament i l'estat d'alarma i 
possibilitats té l'alcalde per a arribar a tot el veïnat, utilitzant la ràdio local, les xarxes socials o el canal 
de Youtube de l'ajuntament. 
Per tant, prega al Sr. Alcalde i regidors del govern, que donen suport al veïnat i especialment als que 
ho han passat o estan passant-ho mal. 
 
El Sr. Alcalde diu que sembla que altres han utilitzat molt bé les xarxes socials com a mitjans 
propagandístics però ací no s'ha fet. 
Ell en totes les seues intervencions en ràdio i televisió i en tots els comunicats que comenta, els quals 
tenen molta faena darrere, sempre han estat animant a la població, al mateix temps que demanaven 
precaució i responsabilitat. 
Sempre ha agraït el comportament dels ciutadans i gràcies a això, el nombre de casos ha sigut molt 
reduït i sense cap defunció pel COVID. 
S'han fet coses puntuals per a animar com en festes i les dues animacions infantils, i queda pendent 
la festa que es farà en Vila Rosario al setembre per a festejar el bon comportament de tots els xiquets 
i xiquetes, durant el confinament a casa. 
 
Pren la paraula la Sra. Ferre per a puntualitzar que les eixides de la Policia, Protecció Civil i Creu 
Roja, es van parar no perquè ho diguera l'Equip de Govern sinó perquè ho va prohibir el Govern 
Central. 
 
El Sr. Alcalde indica que van rebre unes directrius de Delegació del Govern indicant que els cossos i 
forces de seguretat no estaven per a això i que s'abstingueren de fer aqueixes convocatòries. 
Demana disculpes als xiquets i xiquetes que no van rebre la visita de la comitiva, però és cert que 
alguns vehicles no podien accedir per tots els carrers. 
 
 
Intervé el Sr. Molina, portaveu del Grup Municipal Popular per a fer diversos precs i preguntes: 
 
• Planteja un prec que tenia preparat per al mes de març però que al no haver-se fet cap ple, planteja 
ara. 
Indica que des de l'inici de la legislatura vénen observant una diferència de tracte del seu grup 
respecte al Grup Municipal Socialista, al PSOE se li trava amb guant de seda i a ells amb braç de 
ferro i els sembla una discriminació injusta. 
En les respostes del Sr. Alcalde i del seu grup, els han desqualificat, fins al seu entendre, perdre les 
formes i del respecte en algunes ocasions. Posa com a exemple, el Ple del 30 de gener de 2020. El 
portaveu del PSOE comentant l'augment de la partida de parcs i jardins, li va insinuar: “serà per a 
justificar el sòl de la regidora?” i la seua resposta va ser ”llevat el comentari que ha fet sobre la 
regidora..”, és a dir cap resposta contundent, cap retret, guant de seda i tracte exquisit. 
“Si mosatros haguerem fet eixe comentari la resposta haguera sigut dura i contundent, sense la 
subtilesa, delicadesa i comprensió amb què va respondre el PSOE, no va defensar ni tan sols al seu 
regidor”. 
Són conscients que els molesta l'oposició però aqueixa és la seua funció i comesa, sent una tasca a 
vegades molt ingrata. 
Els agradaria que canviara d'actitud. No li estan demanant cap tracte diferenciador ni cap privilegi, 
però preguen que aplicació la mateixa vara de mesurar als dos grups. 
 
 
El Sr Alcalde, respon que li sap greu que pense així perquè el procura tant en aquesta legislatura com 
en la passada, tindre un tracte respectuós amb tots. És possible que en tractar alguns temes es 
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presente alguna situació tibant, com ha succeït fa un moment en tractar el tema de les herbes entre el 
Partit Socialista i l'Equip de Govern. 
En cap moment és la seua intenció faltar-li al respecte, però no pretenga que estiga a favor de les 
coses que diu. 
 
• Les Normes Subsidiàries, vigents des de 1997, han complit la seua comesa, perquè fins hui, 22 
anys després, cap empresari havia plantejat la falta de terreny industrial, la qual cosa demostra que 
les previsions de llavors, han resultat positives. 
En el Ple de 30 de gener de 2020, els van demanar que iniciaren la redacció d'un Pla General 
d'Ordenació Urbana, que és el que els permetria recuperar el terreny industrial que s'ha ocupat des 
de 1997 fins ara, sobre la qual cosa ha manifestat la seua negativa. 
En el diari Informació, del passat 10 de febrer van llegir la notícia que Ibi destina 7.500.000 d'euros 
per a impulsar el nou polígon, l'ajuntament assumeix la gestió directa de la construcció de la futura 
zona industrial, la qual cosa permetrà reduir en un 19% les despeses administratives. L'àrea 
contempla més de 600.000 m² per a naus. Aqueixa visió de futur els sembla molt encertada per als 
industrials que podent instal·lar les seues fàbriques ací són els que creen ocupació i contribueixen 
amb les seues inversions al creixement i desenvolupament del poble. 
Demana al Sr. Alcalde que prenga exemple de l'Ajuntament d'Ibi que no vol que se’n vagen les seues 
empreses, i procura pel treball per als veïns del seu poble. 
Prega que si no vol escometre el Pla General esmentat, l'ajuntament assumisca la tasca de ser 
urbanitzador d'alguna unitat d'execució que encara queda per desenvolupar i així posar terreny 
industrial a la disposició de qui el puga necessitar. Si Ibi pot, Banyeres també. 
Ha repetit en algunes ocasions que el romanent de tresoreria sol es pot destinar a pagar obres 
financerament sostenibles. Consideren que no hi ha projecte més sostenible que aquest que 
generaria llocs de treball i evitaria que marxaren les empreses. 
No es tracta d'una inversió i l'economia ho permet, perquè l'ajuntament urbanitza, després ven els 
terrenys i recupera el capital invertit. 
 
El Sr. Alcalde respon que el fet que es tracte d'una inversió financerament sostenible o no, no ho 
decideix l'Equip de Govern, ha de tindre un informe que avale la sostenibilitat o no, i creu recordar que 
l'ha d'aprovar Delegació del Govern. 
Respecte al comentari d'Ibi, li diu que durant tota la legislatura estan fent costat a totes les àrees 
industrials, que volen ampliar les seues empreses fent les modificacions puntuals de les NNSS que 
han fet falta. 
En referència als 7.500.000 milions d'inversió, respon que aqueix és el pressupost de Banyeres de 
Mariola, si es descompta els 3 milions del Projecte Edificant. 
 
Totes les inversions que realitza l'Ajuntament de Banyeres són gràcies a subvencions i ajudes. 
 
• Després de parlar amb diversos clubs esportius pregunta si tenen la intenció de realitzar les 24 
hores esportives i en quines condicions de seguretat. 
 
El Sr. Alcalde respon que no està previst realitzar-les perquè no es poden complir les mesures de 
seguretat. 
Igual que han sigut molt previnguts en organitzar els actes de les festes de la Malena, quan no es pot 
garantir la seguretat és millor no fer les activitats. 
 
• Pregunta si s'han obert o s'obriran els carrers que van tallar al trànsit per als passejos. 
 
El Sr Alcalde respon que algunes s'obriran al trànsit i altres continuaran tancades. Es mantindran 
tancades La Malena, Ruperto Chapí i la baixada als Plàtans. 
Respecte a la baixada als Plàtans indica el Sr. Alcalde que és també per seguretat ja que baixaven 
els vehicles a molta velocitat i és una plaça on juguen els xiquets. 
 
Intervé el regidor delegat de Seguretat i Trànsit, Sr. Miró, indicant que en les Assemblees de Barris ja 
es va comentar que la baixada del Sant Crist tenia molt de perill, i per això han decidit deixar-la 
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tancada. Respecte al carrer La Malena, com ve la festivitat, la deixarà perquè la gent puga pujar i 
baixar respectant la distància de seguretat. 
 
 
 
• Pregunta per la data de repartiment dels programes de festes. 
 
La Sra. Francés, regidora delegada de Festes, respon que li pot dir que quan passen les festes de La 
Malena s'entregarà als presidents i comissionats, però una altra cosa serà com decidisquen ells 
repartir-los als festers. També estaran una o dues vesprades en la seu de la Comissió de Festes per 
a repartir-los als col·laboradors. 
 
• L'Associació d'Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana, va fer arribar un escrit de peticions a 
causa de la situació que estan patint les empreses. Pregunta a la regidora delegada d'indústria si ho 
ha estudiat i ha decidit fer alguna cosa sobre aquest tema. 
 
La Sra. Revert, respon que ho ha rebut i s'estudiarà algunes coses per a veure la seua viabilitat, però 
li recorda que en l'anterior Ple ja van anunciar una modificació de l'ordenança reguladora de la taxa 
per llicència d'obertura, una reducció del 50% per a joves que posen en marxa una empresa o 
comerç, bonificació del 50% per a instal·lacions d'aprofitament tèrmic o elèctric, bonificació del 95% 
per a construccions, instal·lacions i obres en les quals s'incorpore energia solar per a l'autoconsum… 
També es va suspendre el pagament durant els mesos d'abril i maig de les naus niu i despatxos. 
Tampoc s'ha cobrat aquests mesos a què tenen la concessió del bar del Mercat, Poliesportiu i 
Jubilats. 
Als bars i restaurants no se'ls cobrarà per les terrasses i se'ls ha facilitat la seua ampliació. 
Informa també que la seua regidoria participa en el Programa d'Identificació de Necessitats 
Territorials i Empresarials de l'Alcoià i el Comptat, per a buscar solucions i identificar oportunitats de 
desenvolupament empresarial. 
També s'ha oferit assessorament als comerços que volgueren demanar la subvenció que ha concedit 
Conselleria. 
 
El Sr. Alcalde indica que en aquest Ple també s'acaba d'aprovar una moció per a adherir-se a les 
Declaració Institucional de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Es va estar estudiant la 
concessió d'ajudes però en veure que eren incompatibles amb les quals pogueren rebre les empreses 
de Conselleria, s'opte per les de Conselleria que eren més quantioses. 
 
• Manifesta que el seu grup vol agrair, a més de les persones que ha citat el Sr. Alcalde a l'inici del 
Ple, a la Ràdio Municipal per la retransmissió de les misses. 
 
• Sobre la “Escoleta d’Estiu” diu que tenen entés que la licitava l'ajuntament i s'adjudicava a l'empresa 
que millor projecte presentava. 
L'11 de juny van veure un cartell del Casal de la Joventut publicitant la escoleta i indicant que la 
realitza Psicoeduca2 i que l'organitzen les AMPAS i col·laboren diferents regidories de l'ajuntament. 
El mateix dia publiciten també un cartell a través del Casal oferint un lloc de treball de monitor de 
l'empresa Psicoeduca2, el propietari de la qual és el regidor que ha dimitit, David Ruano Segura, i per 
tant dedueixen que ha sigut aquesta l'empresa adjudicatària de la escoleta. 
Com el procediment d'adjudicació no ha sigut l'habitual d'altres anys, no entén l'actual procediment, ni 
qui gestionarà la gestió econòmica i a quin organisme se sol·licitarà subvenció per a aquesta activitat, 
així com l'acte administratiu amb el qual han assignat l'organització a les AMPAS, amb la qual cosa i 
tenint en compte la transparència que ha d'imperar en aquests casos, sol·licita que li ho expliquen. 
 
La Sra. Ferre, regidora delegada d'educació, agraeix donar resposta a la pregunta perquè li quede 
clar a tota la ciutadania. 
Explica que des de gener s'està treballant en la licitació de la “escoleta d’estiu” conjuntament amb 
l'esportiva i ja tenien les bases preparades quan va arribar el COVID-19 i es van paralitzar tots els 
terminis administratius, a més de la incertesa que hi havia sobre si es podria realitzar o no. 
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Llavors en una de les reunions que hem fet moltes i hem parlat, pensant i consensuant molt en el 
despatx del Sr. Secretari, on estàvem el Secretari, l'Alcalde i la Regidor de l'Educació, van veure que 
la licitació suposava 35.000 o 40.000 euros i si licitaven i es produïa una recessió i no es podia 
realitzar l'activitat, perdien els diners, a més de que els terminis administratius es van reprendre l'1 de 
juny i no donava temps de realitzar el procediment. 
 
Van pensar que com les AMPAS organitzen l'escola de Nadal i Setmana Santa, podrien plantejar-los 
organitzar aquestes i cedir l'ajuntament els espais per a la seua realització. 
 
Llavors van decidir tantejar a les AMPAS i preguntar-los si podien fa el favor d'organitzar elles també 
aquesta escoleta, perquè com saben l'Ajuntament no pot contractar cap empresa a dit, i ací està 
Fernando que ho pot corroborar, sinó que haurien de fer una licitació i llavors contacta amb les 
AMPAS, crida a Francisco de l'AMPA Fundació Ribera i no li contesta i li diu altres vegades. Parla 
amb Lorena de l'AMPA Alfonso Iniesta i ella li diu que per fer un favor el faran i de cara a l'any que ve 
ja es podrà traure la licitació i entrar dins de la normalitat i ella s'encarregava de parlar amb Francisco 
per a organitzar-hlo. 
 
Aleshores ella es despreocupa fins que a principis de juny va contactar amb Lorena, de l'AMPA i ella li 
explica que havien demanat projecte a dues empreses, Psicoeduca2 i Divertim, dues empreses de 
Banyeres de Mariola , i que des de l'AMPA de l'Alfonso Iniesta s'havia passat a tots els membres de 
l'AMPA perquè ho van estudiar. 
Finalment les dues AMPAS decideixen que com per Nadal va organitzar la escoleta Divertim, ara li la 
volien oferir a Psicoeduca2 per a veure com treballava. 
 
El Sr. Alcalde diu que així ha sigut, que han sigut les AMPAS les encarregades de la selecció perquè 
per terminis, l'ajuntament no podia traure'l a licitació. 
Ha coincidit que l'antic regidor d'esports, Sr. Ruano, és gerent de l'empresa seleccionada i això ha 
propiciat la seua renúncia, per a fer les coses ben fetes com era el seu compromís, i encara que 
l'ajuntament no fera directament la contractació no volia donar peu a comentaris. 
Ell no tenia dedicació exclusiva i viu del seu treball i per tant no podia renunciar al treball. 
 
Pren la paraula el Sr. Molina indicant que només falta que li responguen a les preguntes que van 
quedar pendents del Ple anterior, però hi ha una que han d'actualitzar i que és la dels robatoris 
perquè aquesta setmana han tornat a haver-hi nous robatoris. 
 
Pren la paraula el regidor delegat de seguretat i trànsit, Sr. Miró, responent que la seua regidoria s'ha 
fixat com a objectiu millorar la percepció dels veïns sobre la seguretat ciutadana, a pesar que les 
estadístiques, situen el nostre municipi per davall de les xifres mitjanes de delictes que es registren a 
la província. No obstant això, només en el primer semestre d'enguany, els agents de la policia local 
de Banyeres han realitzat un total de 1.839 intervencions, per diversos motius, la qual cosa ha 
provocat la identificació de 473 persones i 345 vehicles. D'aquestes 1.839 intervencions, 639 estan 
relacionades directament amb la vigilància del municipi i amb el manteniment de la seguretat 
ciutadana, per això la intenció d'aquesta regidoria és continuar implementant millores que faciliten 
l'actuació dels agents en funcions de seguretat ciutadana. 
Algunes d'aquestes millores ja estan implantant-se com per exemple s'ha dotat als agents d'una PDA, 
facilitada per SUMA i amb accés a la DGT, en temps real, des de qualsevol lloc del municipi, la qual 
cosa facilita la identificació de vehicles, de manera immediata. 
S'ha millorat la xarxa de comunicacions de la policia, incorporant serveis d'emergència al municipi en 
la xarxa d'emergències de la Generalitat Valenciana. 
Està previst a curt termini, l'aportació d'una ordenança de convivència necessària per a facilitar el 
treball dels agents en funcions de seguretat ciutadana. 
S'han desplegat cambres connectades 24 hores amb les dependències de la policia local. 
S'han implementat una sèrie de reforços els caps de setmana i festius, a fi de mantindre una patrulla 
permanentment, amb funcions de recorregut i vigilància. 
I per a finalitzar, li recorda que la seua regidoria es pren molt de debò la seguretat dels seus veïns i 
per això continuaran treballant per a millorar tant els mitjans dels quals disposen els agents com la 
seua coordinació amb la Guàrdia Civil. 
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El Sr. Alcalde, intervé per a puntualitzar que durant tot el període d'estat d'alarma, tots els dilluns tenia 
una reunió amb el sergent de la Guàrdia Civil i la prefectura de policia per videoconferència, i és cert 
que hi ha hagut algun cas. 
Durant el confinament no actuaven però ara, aquestes bandes professionals han tornat a fer acte de 
presència en algunes parts de la província. 
De totes maneres, en totes les Juntes de Seguretat Ciutadana, sempre diuen que Banyeres de 
Mariola, té una de les xifres més baixes de la província quant a incidències. A nivell local preocupa, 
però respecte de les xifres de la província el poble se situa entre els més segurs. 
 
Pren la paraula la regidora delegada d'indústria, Sra. Revert per a respondre a la pregunta pendent de 
l'anterior Ple, formulada pel portaveu del Grup Municipal Socialista sobre projectes parlats entre la 
seua regidoria i el president de AEBI. 
Respon que a ells els agrada consensuar eixe tipus d'actuacions importants com l'estat dels polígons. 
Fa poc van tindre una reunió i fins i tot van visitar el polígon, amb Luis Miguel i l'arquitecte que anava 
a portar el projecte de l'IVACE, i va anar per a consensuar les necessitats i inquietuds que tenen els 
empresaris. 
Van plantejar moltes qüestions, però les més significatives van ser acabar l'obra civil per a passar la 
fibra òptica en les zones on no havia pogut arribar amb el projecte anterior, també van planificar 
acabar de substituir la il·luminació que queda convencional per leds, millorar la senyalització dels 
polígons i la pista, ampliar l'accés de Les Molines cap a Barraquetes, adequació de la Senda de 
Castalla. En definitiva van fer un resum de totes les seues inquietuds. 
Els empresaris també li van plantejar dubtes al tècnic perquè les resolguera. 
Ara la convocatòria ha quedat ajornada, tornaran a parlar per al projecte de 2021, si la situació ho 
permet i el tornaran a consensuar. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per a indicar que també estava pendent respondre la pregunta sobre la 
conveniència o no d'obrir la piscina municipal. 
Respon que s'ha estudiat molt el tema i saben que hi ha poblacions que han decidit no obrir-la i altres 
obrir-les en tots els àmbits. 
Després de moltes reunions han decidit obrir-la només per a la modalitat esportiva perquè pot estar 
més controlat que la modalitat lliure i ser més segura. 
S'obrirà el 26 de juny i es tancarà el 30 d'agost en horari de 8,00 a 20,00 hores ininterrompudament i 
fins a les 11,00 hores serà d'ús preferent per a majors de 65 anys. 
Tots els usuaris hauran de fer reserva amb antelació, podent reservar mitja hora o una hora. No es 
podrà reservar per a diversos dies seguits. Una vegada s'ha fet ús de la reserva es pot reservar per a 
un altre dia però no reservar per a diversos dies. 
Els vestuaris no es podran utilitzar i el bany sol en cas d'urgència i prèvia sol·licitud de la clau perquè 
estarà tancat. 
Només podran utilitzar cada carril dues persones. 
Els clubs que sol·liciten realitzar cursos de natació, hauran de respectar la normativa que indica que 
el màxim són usuaris per curs. 
L'ús recreatiu no s'autoritza perquè s'hauria de parcel·lar tota la zona de gespa per a respectar les 
distàncies, i cada vegada que un usuari la utilitzara s'hauria de desinfectar abans d'un nou ús. 
Per això tampoc s'ha decidit obrir els parcs, perquè no es pot tindre a una persona en cada parc per a 
desinfectar cada gronxador després de l'ús de cada xiquet. 
 
I no havent-hi més assumptes de què tractar, pel Sr . Alcalde-President es tanca la sessió, sent 
les 22.17 hores, de tot la qual cosa jo, el Secreta ri, en done fe. 
 
 

L'ALCALDE       EL SECRETARI 


