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ACTA DEL PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES D E MARIOLA CELEBRAT EL 
DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2020. 
 
A Banyeres de Mariola, sent les 20:30 hores del dia 26 de novembre de 2020, es reuneixen en el Saló 
d’Actes de la Casa de Cultura, 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. Jordi Francés Amorós 
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 Dolores Gil López 
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) Aprovació, si escau, de les actes de les session s anteriors de data 24/09/2020, 22/10/2020 
(sessió extraordinària) i 22/10/2020 (sessió extrao rdinària i urgent). 
2) Segona adequació de la sol·licitud del projecte de “rehabilitació i adequació de l’edifici per a 
un nou ajuntament”, d’acord amb la convocatòria de subvencions de la Excma. Diputació 
Provincial d’Alacant per al Pla Provincial de Coope ració a les O bres i Serveis de Competència 
Municipal durant el quadrienni 2020-2023. 
3) Moció pel dia internacional per a l’eliminació d e la violència de gènere. 
4) Moció de suport a la proposta sobre el fons de c ooperació municipal de la Comunitat 
Valenciana. 
5) Despatxos extraordinaris. 
 
Part no resolutiva  
6) Dació de compte de la relació de decrets des del  21 de setembre de 2020 fins el 22 de 
novembre de 2020. 
7) Precs i preguntes. 
................................................................................................................................................................... 
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El Sr. Alcalde indica que s'ha traslladat la celebració del Ple a la Casa de Cultura, per a garantir una 
major distància de separació entre la Corporació Municipal a causa del Covid-19. Comunica també 
que està absent una regidora degut al virus. 
 
Indica també que com ahir va ser 25 de novembre, Dia Internacional Contra la Violència de Gènere, 
es guardarà un minut de silenci per totes les víctimes, 41 dones i també per aquelles persones de 
Banyeres de Mariola que han mort a conseqüència de la pandèmia. 
 
1) Aprovació, si escau, de les actes de les session s anteriors de data 24/09/2020, 22/10/2020 
(sessió extraordinària) i 22/10/2020 (sessió extrao rdinària i urgent).  
 
El Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna observació a les actes. No formulant-se cap, són aprovades 
per unanimitat dels presents. 
 
2) Segona adequació de la sol·licitud del projecte de “rehabilitació i adequació de l’edifici per a 
un nou ajuntament”, d’acord amb la convocatòria de subvencions de la Excma. Diputació 
Provincial d’Alacant per al Pla Provincial de Coope ració a les O bres i Serveis de Competència 
Municipal durant el quadrienni 2020-2023.  
 

Dictamen de la Comissió Especial de Comptes, Hisend a, Urbanisme i Cultura 
de data 20 de novembre de 2020 

 
Vista la Proposta d'Alcaldia sobre Segona Adequació de la sol·licitud del projecte de rehabilitació i 
adequació de l'edifici per a un nou Ajuntament, dins del Pla Planifica de la Diputació Provincial 
d'Alacant, a la Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme i Cultura de data 20 de novembre 
de 2020, que diu: 
 
El Ple de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola va acordar en sessió celebrada el dia 23 de juliol de 
2020 participar en la Convocatòria efectuada per l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant per al Pla 
Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal durant el quadrienni 2020-
2023, les bases del qual es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 81 de 
data 30 d'abril de 2020. 
 
En aquest acord es va aprovar presentar les sol·licituds d'ajuda per a efectuar les inversions 
denominades “Adequació integral del Poliesportiu Municipal de Banyeres de Mariola”, per un import 
total d'obra de 359.416,28 euros (ordre de prioritat 1), i “Rehabilitació i adequació d'edifici per a nou 
Ajuntament, 620.338,39 euros (ordre de prioritat 2). 
 
En el cas de l'obra de “Adequació integral del Poliesportiu Municipal de Banyeres de Mariola” (ordre 
de prioritat 1), tant la contractació de l'obra com la redacció del projecte correspon la seua execució a 
l'Ajuntament. 
 
En el cas de l'obra “Rehabilitació i adequació d'edifici per a nou Ajuntament”, (ordre de prioritat 2), 
donada la seua quantia i el que s'estableix en les bases de la convocatòria, l'execució de l'obra i la 
redacció del projecte correspon fer-los a la Diputació Provincial d'Alacant. La diferenciació entre 
l'import de l'obra i el de la redacció del projecte no va ser plasmat en el document de sol·licitud de 
subvenció pel que la Diputació va sol·licitar que es rectificara aquest extrem i es remetera nou acord 
fent constar aquesta diferenciació. 
 
Seguint les instruccions de la Diputació en un Ple extraordinari i urgent celebrat el dia 22 d'octubre es 
va adoptar un nou acord contemplant les directrius indicades. Es va fer en la manera assenyalada per 
aquest organisme i plasmant les xifres que prèviament havien sigut revisades per l'òrgan provincial, 
remetent-se a continuació certificació acreditativa. 
 
Amb posterioritat, en data 4 de novembre, també en el cas de l'obra de “Rehabilitació i adequació 
d'edifici per a nou Ajuntament”, (ordre de prioritat 2), es va rebre comunicació de la Diputació en la 
qual s'advertia l'error d'un cèntim en dos de les quantitats plasmades, a conseqüència de la manera 
d'arrodoniment. Això no implica canvis en els imports totals de l'execució de l'obra i de la redacció del 
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projecte, només en la part referida a les aportacions municipals, que passen a ser de 150.041,20 
euros a 150.041,19 euros (en l'aportació municipal per l'obra), i de 5.043,40 a 5.043,41 euros (en 
l'aportació municipal per la redacció del projecte). Per a regularitzar aquests canvis la Diputació ha 
sol·licitat que es remeta un nou acord en el qual consten les quantitats assenyalades. 
 
Per tot això es planteja al Ple Municipal la següent proposta d'acord: 
 
Vista la publicació en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, núm 81 de data 30 d'abril de 2020, 
de les Bases que regeixen la “Convocatòria de Subvencions de l'Excma. Diputació Provincial 
d'Alacant per al Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal durant 
el quadrienni 2020-2023”. 
 
Es proposa l'adopció del següent acord: 
 
Que a l'empara de la convocatòria efectuada per l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant i conforme al 
procediment legalment establit, s'acorde: 
 
Primer: Presentar les sol·licituds que a continuació es detallen: 
 

 
 

ORDRE 
PRIORITAT 

 
SOL·LICITUD INVERSIÓ (1) 

IMPORT 
TOTAL 

OBRA (3) 

EJEC. 
DIP./AJUN. 

(5) 

CÒDIG LÍNIA 
D’ACTUACIÓ (7)  

 
SOL·LICITUD REDACCIÓ PROJECTE (2)  

IMPORT 
RED. 

PROJ. (4) 

RED. PRO. 
DIP./AJUN. 

(6) 

 
DENOMINACIÓ LÍNIA 

D’ACTUACIÓ (7)  

 
 
 

1 

Adecuació integral del Poliesportiu Municipal de Banyeres de 
Mariola 359.416,28 Ayto 3421 

 0,00 Ayto Instalacions esportives 

 
 
 

2 

Rehabilitació i adecuació edifici nou Ajuntament 600.164,78 Dipu 9331 

 20.173,61 Dipu 

Gestió del patrimoni, en el 
qual es podran incloure les 
aplicades a la 
rehabilitació, reparació i 
millora d'infraestructures i 
immobles 
propietat de l'entitat local 
afectes al servei públic 
incloent les 
actuacions d'adaptació 
d'infraestructures que 
permeten l'accessibilitat 
universal per a persones 
amb discapacitat i persones 
majors. 

 

  
TOTALS … 979.754,67   

 
 
Segon: Posar en coneixement de la Diputació d'Alacant el COMPROMÍS FORMAL EXPRÉS de 
contribuir amb l'aportació municipal detallada en el quadre següent per a cadascuna de les inversions 
sol·licitades, tenint en compte que la subvenció provincial no supera l'import màxim subvencionable: 
 
 

 
 
 

 
SOL·LICITUD INVERSIÓ (1) 

 
IMPORT 
OBRA (3)  

% SUBV. 
PROV. 

INICIAL (8)  

SUBV. 
PROV. 
OBRA 

(10) 

APORT. 
MUNIC. 

OBRA (12) 
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ORDRE 
PRIORITAT 

 
SOL·LICITUD REDACCIÓ PROJECTE (2)  

 
IMPORT 

RED. 
PROJ. (4) 

 
% APORT. 

MUNIC. 
INICIAL (9)  

SUBV. 
PROV. 
RED. 
PROJ. 
(11) 

APORT. 
MUNIC. 

RED. 
PROJ. 

(13) 
 
 

1 

Adecuació integral del Poliesportiu Municipal de Banyeres de 
Mariola 359.416,28 75% 269.562,21 89.854,07 

 0,00 25% 0,00 0,00 

 
 
 

2 

Rehabilitació i adecuació edifici nou Ajuntament 600.164,78 75% 450.123,59 150.041,19 

 20.173,61 25% 15.130,20 5.043,41 

 TOTALES … 979.754,67  734.816,00 244.938,67 

 
D'igual forma, aquest Ajuntament es compromet a assumir la part no subvencionada per la Diputació 
d'Alacant, d'aquelles incidències que sorgisquen durant l'execució de les obres, i que suposen un 
major cost sobre aquesta, compromís que en el present cas serà igual al: 
 
- 25% del cost d'aquesta incidència, en tractar-se d'inversions executades per la Diputació d'Alacant 
per a un municipi de 7.068 habitants (segons la Base 6a.6), en el cas de l'obra “Rehabilitació i 
adequació d'edifici per a nou Ajuntament” 
 
- 100% del cost d'aquesta incidència, en tractar-se d'inversions executades pel propi Ajuntament, en 
el cas de l'obra “Adequació integral del Poliesportiu Municipal de Banyeres de Mariola”. 
 
Tercer: Que siguen admeses a tràmit les sol·licituds de subvenció ressenyades, així com la 
documentació que s'adjunta conforme les bases que regeixen la convocatòria pública efectuada. 
 
Pren la paraula la portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Ferre expressant que votarà a favor. 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Sempere, qui vol fer una reflexió i és 
que la Diputació d'Alacant, l'eslògan de la qual és la diputació dels pobles i se suposa que està per a 
fer costat als pobles, principalment als més xicotets, facilitant la tramitació per a sol·licitar ajudes, no 
està facilitant el treball dels empleats dels ajuntaments, sinó tot el contrari, ja que han de tornar a 
passar per ple un acord per un cèntim, quan ells tenen la potestat per a licitar les obres i adjudicar-les. 
La seua experiència com a regidor d'obres i serveis, ja li va donar a conéixer com treballa “La Dipu 
dels pobles”, ja que en el pla d'obres i serveis 2016-2018, l'obra d'ampliació del cementeri havia 
d'haver-se entregat en 2018 i s'ha rebut fa un mes, en 2020. 
 
El Grup Municipal Socialista, votarà a favor. 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Popular, Sr. Molina manifestant que votarà a favor. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels dotze regidors presents, acorda 
aprovar aquest punt de l'ordre del dia. 
 
 
3) Moció pel dia internacional per a l’eliminació d e la violència de gènere.  
 
El Sr. Alcalde indica que el Grup Municipal Socialista, va presentar aquesta moció i el Grup Municipal 
Compromís, va presentar una esmena a la totalitat, presentant una moció de la Federació Valenciana 
de Municipis i Províncies, aprovada per tots els grups polítics pertanyents a la federació, i amb el vot 
favorable dels tres grups municipals es va aprovar en la comissió la següent moció: 
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Dictamen de la Comissió Especial de Comptes, Hisend a, Urbanisme i Cultura del dia 20 de 
novembre de 2020 

 
MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINAC IÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA 

LA DONA  
 25 novembre 2020 

 
Amb ocasió de la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'eliminació de la 
violència contra la dona, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies reitera el seu compromís 
amb la lluita contra la violència que s'exerceix contra les dones, pel sol fet de ser-ho i contra els seus 
filles i fills, i alerta sobre els riscos que amenacen a les polítiques d'igualtat. 
De manera global, estem vivint un moment històric en el que els esforços per frenar la propagació de 
la COVID-19 obliguen a mesures de confinament que han posat i continuen posant en perill a les 
dones i als seus filles i fills, i augmenten el poder i control dels que converteixen les llars en llocs 
insegurs. 
És urgent combinar les mesures que busquen alentir la propagació del virus i la capacitat de resposta 
de les sistemes de salut amb la erradicació de les conductes que reprodueixen i perpetuen la 
desigualtat i amb la protecció de qui pateixen les seues conseqüències. 
La pandèmia que assola mundialment a una població espantada i immersa en la incertesa està 
aprofundint la bretxa de gènere tant en l'ús de recursos públics com en l'accés a l' ocupació, ampliant 
les dificultats de equilibri entre la vida personal, professional i familiar i dificultant la independència 
econòmica de les dones. 
La crisi sanitària ha posat de manifest la vulnerabilitat de nostre sistema sanitari i de protecció social 
generant un fre a les polítiques transformadores impulsades durant l'última dècada i posant en risc els 
avanços aconseguits i en matèria de igualtat. 
Un risc que pot obstaculitzar o fer retrocedir els drets de igualtat aconseguits al nostre país i repercutir 
negativament els seus efectes sobre les polítiques i avanços de igualtat. 
Aquest desafiament passa per aconseguir una forta cooperació i associació entre governs i 
organitzacions de la societat civil que garantisca que la igualtat de gènere i els drets de les dones 
continuen a la agenda política com a factor essencial per fer front a la crisi de l' COVID-19 , a curt 
termini, i com elements clau per afavorir la recuperació social, econòmica i sanitària de totes les 
persones a nivell global, a llarg termini. 
És per això, que l'atenció i la planificació que han d'oferir els governs estatals, autonòmics i locals ha 
d'incorporar la perspectiva de gènere i ser, a més, una resposta coordinada, directa i efectiva per a 
tots, fent un especial èmfasi en les dones i les xiquetes. 
En aquest context, les administracions públiques i els seus governs han de garantir la continuïtat en la 
prestació de serveis i posar en marxa solucions innovadores que posen en valor una resposta 
coordinada i integrada que protegisca els drets humans i la seguretat i recuperació de les víctimes del 
masclisme. 
Vista l'anterior moció. 
 

La Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme i Cultura, en la sessió de 20 de novembre de 
2020 dictamina favorablement, per unanimitat dels membres que componen la comissió, l'adopció del 
següent acord: 

 
I. Convidem a totes les entitats locals a adherir-se a aquesta Declaració i ens sumem a totes les 

veus que clamen per un futur en igualtat.          

II. Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i 
Masclista així com el Pacte Estatal Contra la Violència de Gènere i Masclista i recordem la 
necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament.          

III. Alertem sobre el perill de les polítiques de aïllament i confinament que suposen un augment 
dels nivells de violència domèstica, sexual i de gènere, pel que requereixen una major 
protecció. 
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IV. Reivindiquem el determinant paper transformador de les Governs locals durant i després de la 
crisi de COVID-19 a l'hora de construir economies i societats més igualitàries, inclusives i 
sostenibles.    

V. Recordem que és necessari garantir que la igualtat de gènere i els drets de les dones 
continuen a la agenda política com a factor essencial per fer front a la crisi de l'COVID-19, a 
curt termini, i com a elements clau per afavorir la recuperació social, econòmica i sanitària de 
totes les persones a nivell global, a llarg termini.          

VI. Defensem la necessitat de promoure accions globals consensuades que garanteixen la 
continuïtat de les polítiques dirigides a l'eliminació de les normes socials discriminatòries i el 
reforç de les programes de prevenció i lluita contra la violència de gènere.          

VII. Reclamem una resposta coordinada que integre la perspectiva de gènere com a fil conductor 
del disseny de les solucions que frenen la crisi econòmica i social originada per la COVID.          

VIII. Demanem la implementació de projectes i programes locals que garantisquen la igualtat de 
gènere en l'ocupació i el suport a l'esperit empresarial de les dones, com mesures per 
preservar la seua independència econòmica i prevenir la violència de gènere. 

IX. Manifestem la nostra preocupació per les altes taxes d'ocupació temporal de les dones que, 
unit a la destrucció i la caiguda de l'ocupació adverteixen d'un perillós augment de la bretxa 
de gènere.          

X. Denunciem la càrrega que suposa per a les dones les situacions de "confinament selectiu" en 
el àmbit escolar i respecte a les persones dependents i les conseqüències que pot tenir per al 
desenvolupament òptim de la seua carrera professional generant noves formes de violència 
social cap a elles basades en la reproducció de rols sexistes. 

XI. Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte d'Estat contra la violència de gènere i recordem 
la necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament.      

XII. Exigim la transferència dels fons assignats per a l'exercici 2020 com a mitjà per garantir la 
continuïtat de la senda de treball iniciada.     

 
No obstant això, el Ple de l'Ajuntament adoptarà els acords que considere convenients. 
 
Pren la paraula la portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Ferre expressant que votarà a favor. 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Sempere qui indica que votarà a favor. 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Popular, Sr. Molina manifestant que votarà a favor. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels dotze regidors presents, acorda 
aprovar aquest punt de l'ordre del dia. 
 
4) Moció de suport a la proposta sobre el fons de c ooperació municipal de la Comunitat 
Valenciana.  
 
Dictamen de la Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme i Cultura del dia 20 de novembre 

de 2020 

 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DE L’AJUNTAME NT DE BANYERES DE 
MARIOLA DE SUPOIRT A LA PROOSTA SOBRE EL FONS DE CO OPERACIÓ MUNICIPAL DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
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El 14 de setembre de 2016, el Consell, a través del President de la Generalitat, va anunciar en el 
primer debat de política general celebrat en Les Corts que, per primera vegada, els pressupostos de 
la Generalitat tindrien una dotació del Fons Autonòmic de Cooperació Municipal amb, almenys, 80 
milions d’euros per a finançar serveis, infraestructures i equipaments bàsics dels municipis. 
El Consell, mitjançant Acord de 27 de gener de 2017, va aprovar el Pla del Fons de finançament de 
les entitats locals, amb una composició tripartida integrada per: 

• El Fons de cooperació Municipal incondicionat. 
• Les línies de participació en els fons europeus. 
• Les línies de finançament per a projectes municipals d’inversió 

En el DOCV núm. 7964, de 24 de gener de 2017, es va anunciar que la Direcció General 
d’Administració Local iniciava l’obertura d’un període de consulta pública d’un més com a part del 
procés d’elaboració de l’esborrany del projecte de decret pel qual es regula el Fons de Cooperació 
Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana.                                                                          
El 7 d’abril de 2017 el Consell va aprovar el Decret 51/2017, de 7 d’abril, del Consell, pel qual es 
regula el Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana. 
Aquest Fons, primer dels instruments integrats del Pla del Fons de finançament de les entitats locals, 
té el seu origen en la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatuts d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, que en el seu art. 64.3 prescriu que per a potenciar l’autonomia local sobre la base del 
principi de subsidiarietat, per Llei de les Corts, es crearà el Fons de Cooperació Municipal de la 
Comunitat Valenciana amb els mateixos criteris que el fons estatal. 
En compliment d’aquesta mandat estatutari, en l’art. 201 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la 
Generalitat, de regim local de la Comunitat Valenciana, es crea el Fons de Cooperació Municipal de la 
Comunitat Valenciana. 
Aquest precepte disposa que seran beneficiaris del Fons tots els municipis de la Comunitat 
Valenciana i prescriu que a través d’aquesta es finançaran serveis, infraestructures i equipaments 
bàsics dels municipis de la Comunitat Valenciana, i s’establiran les seues dotacions en cada llei de 
pressupostos de la Generalitat. S’indica finalment que per reglament es desenvoluparà la participació 
dels municipis en les dotacions del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana. 
Entre els Fins i criteris del Fons de Cooperació Municipal es troba: 

• Garantir la suficiència financera de les entitats locals de la Comunitat Valenciana i potenciar la 
seua autonomia local sobre la base del principi de subsidiarietat.    

• Promoure l’equilibri econòmic dels ens locals de la Comunitat Valenciana i la realització 
interna del principi de solidaritat. 

Els principis sobre els quals s’assentisca aquest fons són els d’objectivitat, transparència, 
publicitat i equitat, constituint un factor d’articulació, equilibri i cohesió territorial. 

Un dels principals beneficis del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, i que atén 
algunes de les principals necessitats i demandes dels ajuntaments, és que la naturalesa d’aquestes 
ajudes és incondicionada i no finalista, és a dir, els municipis tindran autonomia i llibertat per a l a 
inversió d’aquests fons en allò que consideren prio ritari. 
Així, la quantitat consignada en el Pressupost de la Generalitat Valenciana els exercicis de 2017, 
2018, 2019 i 2020 per al Fons de Cooperació Municipal ha sigut de 40.000.000 euros per exercici (un 
total de 160 milions d’euros, dels quals, 54’8 milions a la província d’Alacant) i la distribució es realitza 
mitjançant una quantitat fixa per cadascun dels municipis i entitats locals menors. L’import restant del 
Fons es distribueix en funció del nombre d’habitants segons les xifres de població aprovades pel 
Govern que figuren en l’últim Padró municipal vigent, ponderades per coeficients correctors aplicables 
a cadascun dels diferents trams poblacionals de cada entitat beneficiària. 
Quant a la participació de les Diputacions, aquesta es realitza mitjançant un acord d’adhesió 
voluntària a aquest Fons. Tant la Diputació de València com la de Castelló, a diferència de la 
d’Alacant, van mostrar des de la posada en marxa d’aquest fons el seu interés a formar part del 
mateix, dau el gran benefici per al municipalisme. 
La regulació del Fons de Cooperació Municipal estableix que la distribució de les diputacions 
participants serà amb la mateixa quantia que la Generalitat, utilitzant, bé les seues mateixes regles de 
distribució i sota el mateix règim de transferències incondicionades, o bé adoptant el seu propi règim 
jurídic i regles de distribució, atesos els principis d’objectivitat i equitat. 
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Les condicions i, especialment, la possibilitat dels ajuntaments de poder decidir de manera autònoma 
el destí del Fons de Cooperació Municipal, segons les prioritats, prompte va comptar amb el suport de 
molts càrrecs públics alacantins.                                                                                               Des de 
l’anunci realitzat de creació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana realitzat 
pel president de la Generalitat, la posició dels diferents equips de govern en la Diputació d’Alacant va 
ser contrària a aquest, per la qual cosa, hui dia, i transcorreguts quatre pressupostos des de la 
implantació del Fons de Cooperació Municipal, la província d’Alacant som l’única de les quals 
componen la Comunitat que només rep la part corresponent de la Generalitat Valenciana.                                       
D’aquesta manera, els municipis alacantins, els seus ajuntaments, es veuen privats d’una substancial 
injecció econòmica que, a més, poden invertir de manera incondicionada en allò que el consistori 
considere més prioritari. 
Aquesta possibilitat es converteix, sens dubte, en la millor aportació econòmica que pot rebre un 
ajuntament, i més en un moment tan complicat en el pla social i econòmic com l’actual i que afecta de 
manera directa a la gestió municipal que precisa de més recursos i autonomia per a la seua utilització 
en bé dels veïns i veïnes de les diferents poblacions.   Així ho ha entés la resta de diputacions de la 
Comunitat Valenciana, adherits a aquest Fons, ressaltant el cas de la Diputació de València que, en 
aquest any, ha triplicat la seua participació amb una distribució de 60 milions tan sols en aquest 2020 
entre els municipis de la provincia de València. 
En el cas de Banyeres de Mariola, la quantitat que com a Fons de Cooperació Municipal s’ha deixat 
de percebre per part de la Diputació d’Alacant per la seua no participació ascendeix, des de 2017, a 
395.105€, quantitat que haguera suposat un important alleujament per als comptes municipals i 
excel·lents oportunitats per a millorar els serveis públics destinats als nostres veïns i veïnes. 
Entenem que des de la Diputació d’Alacant s’ha de donar un gir a la negativa posició a participar del 
Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana i que, per fi, el pròxim pressupost de la 
institució provincial incloga la seua participació en la quantitat assenyalada en el Decret 51/2017, de 7 
d’abril, del Consell, pel qual es regula a Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat 
Valenciana. 
Vista l'anterior moció. 
La Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme i Cultura dictamina favorablement per dos 
vots a favor [Compromís i PSOE] i una  abstenció [PP] la següent proposta d'ACORD: 
Primer.-  Instar  la Diputació d’Alacant perquè s’aprove de cara al pròxim pressupost de 2021, la 
participació en els Fons Autonòmic de Cooperació Municipal, la qual cosa suposaria un increment 
dels recursos econòmics i, en definitiva, la posada en marxa de polítiques que milloren la qualitat de 
vida dels ciutadans. 
Segon .- Notificar el present acord al President de la Diputació Provincial d’Alacant, així com al 
President de la Generalitat Valenciana, al President de les Corts Valencianes, als Portaveus dels 
diferents Grups Polítics de les Corts Valencianes i al President de la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies. 
No obstant això, el Ple de l'Ajuntament adoptarà els acords que considere convenients. 

 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Popular, Sr. Molina manifestant que en la comissió 
informativa ja va indicar que donarien suport a la moció si acceptaven la inclusió dels tres punts que 
va aportar el seu grup. 
 
En el punt dos: “Sol·licitar a la Generalitat Valenciana i a la Conselleria de Cultura en particular, que 
realitze un repartiment equitatiu de la despesa pública, que aquesta conselleria realitza en les 
polítiques culturals, en cadascuna de les tres províncies que conformen la comunitat autònoma i que 
es faça una política cultural de despesa pública a la província d'Alacant, equitativa amb la resta de 
províncies.” 
En el punt tres: “Sol·licitar a la Generalitat Valenciana que en el marc de la comissió bilateral de la 
Generalitat i les diputacions provincials, s'atenga la fórmula que la Diputació d'Alacant realitza en el 
repartiment de subvencions respecte als municipis de menor població, perquè el repartiment 
econòmic que reben, siga superior al que reben en l'actualitat en el marc del fons de cooperació.” 
En el punt 4: “Sol·licitar a la Generalitat Valenciana, un compromís clar i ferm d'assumpció de les 
competències impròpies que la Diputació Provincial d'Alacant està realitzant i que realitze un 
calendari públic de traspàs de competències, de les quals en l'actualitat està realitzant la Diputació 
d'Alacant, i que les homònimes de València i Castelló ja van transferir a la Generalitat i que generen 
un perjudici econòmic a la diputació alacantina, respecte a la castellonenca i a la valenciana.” 
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El Grup Municipal Popular, no pot negar-se a l'entrada al fons de cooperació, per tant el seu vot serà 
d'abstenció. 
 
Pren la paraula la portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Ferre expressant que consideren 
que qualsevol aportació econòmica a les arques municipals, és i serà sempre benvinguda. Com 
aquesta moció pretén instar la Diputació d'Alacant perquè participe en el fons autonòmic de 
cooperació municipal l'any vinent 2021, per a incrementar els recursos econòmics de la població, el 
Grup Municipal Compromís, donarà suport a la moció. 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Sempere per a respondre a les 
qüestions plantejades pel Grup Popular. 
Respecte a les competències impròpies considera que mesclen la qüestió dels beneficis dels 
recursos destinats de manera incondicionada als municipis, amb les competències impròpies de 
Diputació i Generalitat. 
El fons de cooperació és per als municipis, no per a la Generalitat i en general les administracions 
assumeixen competències impròpies, també les diputacions de València i Castelló i no per això 
deixen de participar en el fons de cooperació. 
Ha sigut amb l'arribada del “Govern del Botànic”, quan ha començat a plantejar-se la qüestió de les 
competències impròpies, anteriorment amb el govern del Partit Popular en la Generalitat no li ho 
plantejaven. 
Ocorre el mateix amb el greuge cultural que ha plantejat. Quan governava el Partit Popular es va 
decidir que les grans infraestructures culturals estigueren a València i ara cal mantindre-les. Alacant 
es va quedar amb Terra Mítica i la Ciutat de la Llum, que ha hagut de ser rescatada per l'actual 
govern per a instal·lar allí el districte digital després del fracàs del PP. Igual que l'Auditori Provincial 
que el president Camps es va comprometre a cofinançar i mai va pagar la part de la Generalitat. 
Respecte al criteri de repartiment dels xicotets municipis, juguen a la confusió perquè traslladen als 
mitjans de comunicació els criteris de repartiment de la Diputació, per a plans d'obres no per al fons 
de cooperació municipal. 
Diuen que donaran més als pobles xicotets, però no hi ha pitjor subvenció que la que mai arriba. 
Si han llegit els decrets del Fons de Cooperació sabran que deien que la Diputació podria haver 
participat en el fons donant més aportació als pobles xicotets perquè els decrets ho permeten. 
La Generalitat ha destinat 55 milions com a Fons de Cooperació Municipal, 13 milions per pressupost 
i any. El Fons de Cooperació és fons incondicionat que els ajuntaments poden dedicar de manera 
autònoma a allò que estimen prioritari. És la millor eina per a donar liquiditat als ajuntaments. Així ho 
han entés les diputacions de València i Castelló i la Generalitat Valenciana, però per desgràcia el PP 
de la Diputació d'Alacant no ho ha entés així. 
Les diputacions de València i Castelló han rebut el doble que la província d'Alacant, la de València 
amb govern socialista en 2020 ha triplicat la seua aportació a aquests fons perquè han entés que en 
aquesta situació tan complicada el millor és deixar en mans dels ajuntaments el màxim de recursos. 
Els plans d'obres són obligació de les diputacions i les altres també els fan, i també participen en el 
fons. El mateix ocorre amb les inversions financerament sostenibles. 
La clau està a dotar de recursos als ajuntaments, sense condicions perquè els invertisquen de 
manera autònoma en els seus municipis. 
Amb l'arribada del govern del Botànic es va obrir un nou temps quant a les relacions entre la 
Generalitat, els municipis i províncies. 
El Grup Municipal Socialista votarà a favor. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per nou vots a favor (8 de Compromís i 1 del PSOE) i 3 
abstencions, acorda aprovar aquest punt de l'ordre del dia. 
 
5) Despatxos extraordinaris.  
 
El Sr. Alcalde expressa que a causa d'un error material no s'ha incorporat a l'Ordre del dia, l'aprovació 
del Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament, que es va presentar en la comissió informativa del passat 20 
de novembre. 
Es passa a votar la urgència perquè aparega en aquest punt de despatxos extraordinaris. 
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Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels dotze regidors presents, acorda 
aprovar la urgència d'incorporar aquest punt a l'or dre del dia. 
 

 
 

Dictamen de la Comissió Especial de Comptes, Hisend a, Urbanisme i Cultura de data 20 de 
novembre de 2020 sobre la proposta del Pla d'Igualt at Intern de l'Ajuntament de Banyeres de 

Mariola. 
 
La Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat de dones i homes indica en el seu article 45 que per a 
aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes s'estableix que les institucions estan obligades a 
respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, hauran 
d'adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. En 
aquest sentit, en la mateixa llei es fa referència a la idoneïtat de realitzar Plans d'Igualtat, concebuts 
com un conjunt ordenat de mesures que ajuden a evitar aquestes discriminacions per gènere. Perquè 
un pla siga efectiu ha de basar-se en el coneixement de la situació de partida, és per això que en la 
mateixa llei s'indica “tota planificació en matèria d'igualtat ha de sorgir necessàriament d'un diagnòstic 
o anàlisi de la situació d'homes i dones, (...) una avaluació de l'estat real de la situació d'igualtat serà 
el pas previ necessari per a, amb posterioritat, concretar els continguts del pla d'igualtat, així com les 
mesures que garantiran en l'àmbit d'aplicació dels convenis, que el sexe de les treballadores no siga 
perjudicialment determinant en la seua relació laboral”. 
 
En aquest sentit l'article 46 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, de la mateixa llei assenyala que 
els plans d'igualtat són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic 
de situació, tendents a aconseguir en l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i 
homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe. 
 
En aquest context, des de la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola es 
té la ferma intenció que amb l'I Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament es contribuïsca a la detecció i 
eliminació de totes aquelles formes de discriminació que es poden produir en el seu àmbit laboral 
basades en el gènere, i que abasten des de la selecció i promoció de la plantilla, les condicions de 
treball, l'assetjament sexual, la promoció d'un llenguatge no sexista, l'eliminació de conductes 
micromasclistes fins a l'organització dels temps de treball i la conciliació de la vida laboral, personal i 
familiar. 
 
Vist que el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació i el principi d'igualtat d'oportunitats entre 
dones i homes es consagren en la nostra Constitució en els articles 14 i 9.2, essencials per a 
construir una societat justa, social i econòmicament desenvolupada, cohesionada i lliure, que vénen a 
concretar la consideració de la igualtat com a valor superior del nostre ordenament jurídic. 
 
Vista la disposició addicional setena del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, que estableix la necessitat que 
les Administracions Públiques elaboren i apliquen un pla d'igualtat. 
 
La Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme i Cultura, en la sessió de 20 de novembre de 
2020 dictamina favorablement, per unanimitat dels membres que componen la comissió, l'adopció del 
següent acord: 
 
Primer: Aprovar el Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola i aplicar-lo segons les 
fases. 
 
Segon: Facultar a l'Alcalde-President per a la signatura de quants documents i escrits siguen 
necessaris per a l'efectivitat d'aquest acord. 
 
 
No obstant això, el Ple de l'Ajuntament adoptarà els acords que considere convenients. 
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Pren la paraula la portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Ferre, exposant aquest punt de 
l'ordre del dia indicant que el pla s'aplicarà exclusivament al personal funcionari, laboral i polític de 
l'ajuntament, i tindrà una duració de tres anys. El pla és una guia, una eina dinàmica i no un document 
tancat. La seua finalitat és transformar la cultura organitzacional perquè la igualtat entre homes i 
dones siga un pilar de les relacions laborals. 
 
Intervé el Sr. Alcalde indicant que en la comissió informativa del dia 20, el Grup Municipal Socialista, 
va aportar el suggeriment de separar les regidories d'igualtat i serveis socials, i és una cosa que es 
pot tindre en compte de cara a noves legislatures. Es va parlar de la creació d'un Consell Local 
d'Igualtat, proposta també secundada pel Partit Popular, encara que en aqueix cas es tractaria d'una 
cosa externa i el pla és intern, però es podria estudiar. 
També van proposar que l'oposició poguera formar part de l'avaluació del pla, però aquesta avaluació 
està establit que siga externa i es faria a través d'una empresa especialitzada o a través de l'agent 
d'igualtat de la Mancomunitat, ja que és externa a l'ajuntament. 
Aquestes propostes es poden incloure com a annex al final del pla. 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Sempere indicant que després de 
l'exposició de l'Alcalde de les propostes que va plantejar en la comissió informativa, el pla d'igualtat és 
una eina de la regidoria d'igualtat o serveis socials en aquest cas per a eliminar o controlar algunes 
barreres existents a l'ajuntament. 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Popular, Sr. Molina dient que veuen que el pla, és un 
estudi complet de la situació de la plantilla de l'Ajuntament de Banyeres i els sembla que la seua 
aplicació, per la gran quantitat de mesures a adoptar, resultarà una mica complicada. 
El seu grup està en contra de qualsevol política discriminatòria, però tampoc els semblaria bé que 
s'haguera d'ocupar una dona que obtinguera menor puntuació que un home, només perquè calguera 
complir una quota determinada, sempre els semblarà millor que obtinga plaça qui demostre, a priori, 
millor capacitat i coneixements. 
Estan a favor de: 
La igualtat de gènere i oportunitats. 
De l'accés de dones a l'ocupació pública en condicions d'igualtat. 
De potenciar i facilitar la corresponsabilitat i la conciliació de la vida laboral, personal i familiar. 
D'una labor contínua de sensibilització per a garantir l'absència de discriminació de tota mena. 
Estipulen que ha de fer-se el següent: 
Difusió de l'I Pla d'Igualtat Intern a tota la plantilla a través de la publicació en la web municipal, emails 
i documents físics disponibles en les diferents dependències de la institució. 
Això per a ells hauria de ser el primer, doncs a qui afecta principalment el pla és a tota la plantilla i 
aquesta és la que, en primer lloc hauria d'expressar la seua opinió sobre aquest. 
El seu Grup estarà al que opinen els afectats, si els treballadors estan d'acord ells també. 
Si la plantilla ha mostrat la seua conformitat com se'ls va informar en la comissió d'hisenda el seu vot 
serà favorable. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels dotze regidors presents, acorda 
aprovar aquest punt de l'ordre del dia. 
 
6) Dació de compte de la relació de decrets des del  21 de setembre de 2020 fins el 22 de 
novembre de 2020.  
 
Per secretaria s'adona dels decrets d'alcaldia dictats en el període comprés entre el 21 de setembre 
de 2020 fins al 22 de novembre de 2020, tots dos inclusivament. 
 
La corporació queda assabentada. 
 
7) Precs i preguntes.  
 
El Sr. Alcalde pregunta si algú té alguna pregunta o algun prec. 
 
Intervé el Sr. Sempere, portaveu del Grup Municipal Socialista per a fer diversos precs i preguntes: 
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• S'ha presentat un escrit del president del Consell Escolar del CEIP Alfonso Iniesta, sol·licitant que es 
modifique la ubicació del nou aulari projectat en el recinte firal i que se situe pegat a l'annex actual per 
a millorar el treball diari i evitar el desplaçament de xiquets i xiquetes, i que en cas de no poder-se fer 
així que es construïsca una teulada que comunique els dos centres. 
La Junta de Govern, va traslladar el comunicat a l'arquitecte municipal perquè informara. 
Pregunta si se sap alguna cosa o com és la idea de l'equip de govern sobre aquest tema. 
 
La regidora delegada d'educació, Sra. Ferre, respon que l'aulari estava projectat des de fa molts anys, 
aproximadament 20, i ara que ha arribat la subvenció no es pot fer cap modificació però s'ha parlat 
amb l'arquitecte i el projecte de teulada estava fet i pressupostat i la direcció del centre ho sap des del 
primer moment. El fet de fer-lo per escrit ha sigut simplement una formalitat. 
 
• Pregunta també per l'estat de l'edifici del Cinema Mariola. 
 
El Sr. Alcalde respon que la reconstrucció de la teulada de l'edifici està resultant un procés massa 
llarg, s'han hagut de fer moltes gestions amb l'asseguradora a pesar que des de fa molt temps havia 
reconegut que li tocava fer-se càrrec de l'aportació econòmica per a la reconstrucció de la teulada. 
Per part de l'ajuntament s'ha estat negociant el màxim d'aportació econòmica per part de 
l'asseguradora. 
A principis de la setmana passada es va rebre la quantia que aportarà l'asseguradora ja i a partir d'ací 
s'iniciarà el procediment de licitació. Volien haver-ho fet abans perquè ve època de pluges i haurien 
volgut que estiguera ja acabat. 
• Prega que ja que moltes empreses de la localitat s'han hagut de transformar i produir EPI i 
mascaretes podrien contactar amb alguna empresa i repartir mascaretes als ciutadans com han fet 
altres poblacions veïnes. 
El Sr. Alcalde respon que ja està previst i en el sobre que es reparteix a totes les cases a final d'any 
amb el calendari i felicitació aniran mascaretes. 
No veien clar abans la forma de repartiment per a no fer anar a molta gent a un lloc concret a recollir-
les i aprofitant aquest repartiment les faran arribar als veïns. 
 
El Sr. Sempere, agraeix en nom de tots els veïns el gest. 
 
Intervé el Sr. Molina, portaveu del Grup Municipal Popular per a fer diversos precs i preguntes: 
 
• En la Comissió d'Hisenda del 20/07/2020, van presentar una moció urgent per al condicionament i 
arranjament de la Font del Cavaller, urgència que va ser votada en contra tant per Compromís com 
pel PSOE. 
Se'ls va argumentar que no era urgent i que podien deixar-la per al ple de setembre i durant aqueix 
període de temps es podria millorar i consensuar. 
Per la seua part i en nom d'una bona relació entre els grups, van accedir a la proposta i van confiar 
que compliren amb la paraula donada. 
Ha arribat no el ple de setembre, sinó el de novembre i res, menyspreu al seu grup, com és massa 
habitual i pensen que és perquè no ha sigut idea seua o del seu grup. Com és idea de PP ni cas, 
encara que també representen al poble. 
Segur que diran que podien haver-ho recordat, però ho han fet a cosa feta per a poder comprovar la 
seua voluntat i el compliment de la seua paraula. 
Realment a qui menyspreen és al poble, perquè, pel que sembla, no té cap intenció d'abordar 
l'arranjament d'aquest emblemàtic passeig i font, tampoc els val l'excusa del Covid 19, ja que altres 
coses sí que s'estan fent, pregunta a l'alcalde que pensa fer. 
 
El Sr. Alcalde respon que li resulta curiós que ho haja fet a cosa feta i que li ho recorde en el ple. 
Sincerament diu que no es recordava d'això. Actualment estan sorgint moltes coses que requereixen 
atenció i aqueix és un tema que en l'anterior legislació ja l'estaven veient perquè hi ha moltes coses 
en el passeig que necessiten reparació però no han tingut temps perquè hi ha coses més importants 
que fer primer. 
 
El Sr. Molina indica que a veure si en el pròxim ple el poden veure. 
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• En el ple del 23/07/2020 van pregar que seguiren amb l'actuació que s'havia fet fa uns anys acabant 
la reconstrucció dels marges del camí que va de Les Creus a la carretera de Villena. 
Ho han fet i és just que ho reconeguen, però no saben el resultat que donarà aquest arranjament en 
fer-lo en formigó, en comptes de l'asfaltat que es va fer anteriorment, la qual cosa ja es veurà en el 
futur. 
Ha quedat un tros per realitzar abans del Molí Sanz, a la dreta baixant i encara que hi haja menys 
espai que en la resta, entenen que haurien de realitzar algun tipus d'actuació que evite la mala vista i 
estètica que representa aqueix tros sense acabar, pel que preguen realitzen algun tipus d'actuació i al 
mateix temps, no estaria de més que retiraren el que ha quedat a banda i banda d'un tros del camí. 
 
El Sr. Alcalde respon que tindran en compte les seues apreciacions i li diu que sobre el tema del 
formigó des del Molí Roig al Molí Sanz ja hi havia un tros fet de legislatures anteriors i encara està bé, 
esperen que el resultat siga el mateix. 
 
• El Sindicat de Reg els ha demanat ajuda, perquè necessiten diverses coses que ells no poden 
resoldre per si mateixos i els han respost: “La Junta de Govern Local per unanimitat i per delegació de 
l'alcaldia acorda comunicar al Sindicat de Reg Major que analitzarà i estudiarà la seua petició per a 
veure si es pot dur a terme alguna acció que millore la situació”. 
Com ja ha transcorregut algun mes des de la resposta pregunta si ja l'han estudiat. 
A més en la comissió del 20 de setembre del 2019, van dir que el president volia arreglar els ramals 
perquè es perdia aigua i que es veuria i pressupostaria per a enguany. Pregunta si s'ha pressupostat. 
 
Respon la Sra. Ferre, regidora delegada d'agricultura indicant que el sindicat és una associació 
privada i a l'ajuntament l'única cosa que pot fer són xicotetes ajudes. 
Han estat parlant i en principi estava prevista una ajuda per a arreglar les séquies però veient-ho amb 
els tècnics van dir que estarien tots els ramals i la sèquia major plenes de formigó i no volen aqueixa 
visió per al poble i la naturalesa. 
Llavors van decidir seguir amb les neteges com tots els anys de fet la brigada ha ajudat en la neteja. 
També van sol·licitar ajuda per al cobrament de rebuts però a causa de les xicotetes quanties, 
protecció de dades i altres no es pot prestar col·laboració en aquest sentit. 
Sí que es col·laborarà en topografiar tota la sèquia i ramals, s'ha parlat amb un enginyer agrònom de 
Banyeres i abans de finalitzar enguany es farà una part amb el pressupost que hi ha i es pretén que al 
final d'aquesta legislatura estiga tot topografiado 
 
• La Diputació va enviar al poble 3.700 màscares i 3.900 parells de guants, per la qual cosa, els 
agradaria conèixer l'ús i destí que s'ha donat a tot això i com i a qui s'ha repartit. 
El Sr. Alcalde respon que en aquests moments exactament no li pot respondre, però sí que diu que 
tot el material rebut de Conselleria, Diputació i altres entitats s'han repartit. Algunes venien amb una 
destinació concreta com a policia local, serveis socials, etc. i també es van repartir entre tots els 
comerços de la localitat. 
El Sr. Molina vol agrair també el gest de repartir màscares a la població perquè va ser una proposta 
seua també en un ple anterior. 
 
• En el ple del 30/01/2020 van dir que la nova seu de l'Alzheimer estava acabada i van preguntar per 
una rampa. 
En el ple del 23/07/2020 van preguntar quan estava prevista l'obertura del nou centre d'Alzheimer 
perquè feia diversos mesos de la finalització de l'obra. 
El Sr. Alcalde va respondre que faltava que la Conselleria donara l'homologació de l'espai per al seu 
ús. En fer la inspecció van detectar una deficiència en l'entrada que volien més àmplia i que 
s'esmenaria. 
De tot això han passat 4 mesos i quasi un any de la seua terminació, i pregunta si han esmenat la 
deficiència. 
 
El Sr. Alcalde respon que des de l'associació no tenien molt clar que s'obrira el centre com a centre 
de dia perquè necessiten una sèrie de requeriments, personal, atencions... 
Hui mateix han tingut una reunió amb la directora i presidenta del centre de dia de Bocairent per a 
conéixer millor el funcionament. 
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L'espai és de l'ajuntament però la gestió la realitza l'associació, en aquests moments estan veient si 
s'obri com a centre de dia o es continua fent el mateix que fins ara que es fan uns tallers de respir. 
 
• En diverses ocasions han demanat que no augmenten l'IBI i el Sr. Alcalde ha contestat que ho 
tindran en compte. 
Acaben de pagar els rebuts del 2020 i veuen que la majoria de rebuts han pujat un 5%. Podran 
al·legar que no han pujat res, perquè el tipus que apliquen és el mateix, és a dir el 0,70%, però si han 
pujat el valor cadastral, en aplicar el tipus suposa un augment. 
Això es pot esmenar, perquè si augmenta el valor cadastral, vostés poden baixar el tipus a aplicar i 
compensar aquest augment, fins que es pague més o menys l'anterior i per exemple si hagueren 
baixat el tipus al 0.665, haurien pagat el mateix. Si cara a l'any que ve no fan l'anterior, ocorrerà el 
mateix, pel que preguen ho tinguen en compte i no caiga una altra vegada la seua proposta en sac 
trencat i després hagen de sentir en un ple com l'anterior que no proposen res i que el PSOE proposa 
moltes coses. 
 
El Sr. Alcalde respon que ho tindran en compte però indica també que es va realitzar una revisió 
cadastral i alguns habitatges paguen més perquè després de la revisió es va veure que tenien més 
metres construïts i per tant es va regularitzar i han de pagar més perquè els correspon. 
 
Per al·lusions el Sr. Sempere, portaveu del Grup Municipal Socialista indica que el seu grup no forma 
part del govern i les propostes que presenta són aquelles que considera beneficioses per a la 
població i no beneficioses per a cap partit. 
 
• Llegit l'escrit presentat en el registre d'entrada d'aquest ajuntament el 3 d'agost de 2020, en el qual 
sol·liciten que en la zona de l'ermita de Sant Jordi, es prenguen mesures i se solucionen els 
problemes sanitaris que generen els gats i les persones que els porten aliments, sense ser, ni tan 
sols, veïns de la zona. La resposta va ser que es donaria trasllat a la regidoria de sanitat i pregunten 
quina solució han adoptat. 
El Sr. Alcalde respon que el regidor delegat de sanitat, està en contacte amb una empresa que en 
altres poblacions està treballant el tema de les colònies de gats per a veure com es pot regular. 
S'ha de regular el tema d'alimentar als gats i de totes maneres tots els anys a través de la campanya 
d'esterilització s'esterilitzen uns quants. 
 
• En la festivitat de Tots els Sants no van poder passejar per les obres realitzades en el cementeri, 
perquè estaven tancades, però no obstant això volien fer algunes preguntes sobre aquest tema: 
1. La part de dalt on està el recinte per a magatzem, està envoltada d'espai de terra hi ha prevista 
alguna actuació de pavimentació? 
2. Suposen que s'haurà produït un impacte visual i es pregunten si realitzaran alguna actuació per a 
pal·liar-lo. 
3. Allí hi havia traçada un carrer que connectava l'avinguda de baix amb la de dalt i no el veuen fet 
l'han eliminat o el faran més endavant? 
El Sr. Alcalde respon que l'obra d'ampliació del cementeri no està acabada per això està tancat 
l'accés. Ha finalitzat una primera fase. En les següents fases s'anirà acabant i es plantaran arbres per 
a pal·liar l'impacte visual que indica. 
El carrer que indica també es farà. 
 
• Tenen entés que la recollida del fem porta a porta, de moment només afecta i és obligatòria en els 
municipis de més de 50.000 habitants, és així? 
El Sr. Alcalde respon que està previst per a tota Espanya, encara que és cert que amb la situació 
actual estan alçant una mica la mà. En 2020 estava previst que es fera la recollida separada del fem 
orgànic. 
En el cas de Banyeres ja es va dir que al gener es començaria a recollir de forma separada el fem 
orgànic i després d'uns mesos es començaria amb la recollia porta a porta, però després d'aquest 
rebrot de Covid no ha pogut ser perquè no s'han pogut celebrar les reunions per a explicar el 
funcionament. 
Tan prompte com es puga fer reunions i assemblees de barri, es començarà a implantar el sistema de 
recollida porta a porta. 
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• Seguint amb l'anterior, torna a reiterar que es complisca l'horari i recollida del fem, perquè així li ho 
vénen demandant bastants ciutadans i és una qüestió molt més fàcil de complir. 
El Sr. Alcalde respon que creu que els camions estan complint el seu horari, pot ser que algun dia 
comencen una mica abans. 
Aprofita per a recordar als ciutadans que han de traure el fem dins de l'horari establit i no als matins o 
a mitjan vesprada. 
 
• En l'aparcament de camions existeixen herbes bastant grans, així com unes canyes que estan 
començant a eixir i que afectaran a asfaltat, per la qual cosa preguen que el revisen i arreglen. 
El Sr. Alcalde respon que aqueixes herbes estan eixint en la part de fora. 
 
• Diumenge passat van denunciar la situació que es venia produint en la zona d'acampada, amb 
aglomeració de visitants i vehicles i l'aparcament d'aquests de manera irregular on es podia i que tot 
això representava una mala imatge per al poble. 
Molts veïns van mostrar les seues queixes a través de Facebook i personalment al seu grup, per la 
qual cosa s'alegren que per fi s'haja fet cas i segons va informar el Sr. Alcalde en la comissió del 
divendres, s'estan posant tanques i hi haurà més vigilància per a evitar l'esdevingut, de la qual cosa 
s'alegren. 
La regidora delegada de zona d'acampada, Sra. Ferre, indica que l'àrea d'acampada està tancada al 
públic des de l'1 de novembre com tots els anys i no esperaven aqueixa afluència de públic després 
del tancament perquè mai havia succeït. 
Van remenar diverses opcions i en principi van descartar el tancament total perquè pensen que es pot 
passejar per allí, però veient els casos van decidir el tancament total encara que perjudicara els veïns 
de Banyeres. De totes maneres de dilluns a divendres estarà obert per si algú vol passejar per allí. 
 
El Sr. Alcalde expressa també que és una situació que s'està donant en totes els pobles ja que la gent 
de les ciutats com no poden viatjar van als pobles a passar el dia. 
 
I no havent-hi més assumptes de què tractar, pel Sr . Alcalde-President es tanca la sessió, sent 
les 22.05 hores, de tot això jo, el Secretari, en d one fe. 
 
 

L'ALCALDE       EL SECRETARI 
 


