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ACTA DEL PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES D E MARIOLA CELEBRAT EL 
DIA 28 DE GENER DE 2021. 
 
A Banyeres de Mariola, sent les 20:30 hores del dia 28 de gener de 2021, es reuneixen per via 
telemàtica mitjançant l’aplicació “Cisco Webex”, 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 
Sra. Mª Pilar Clemente Conejo 
Sr. Vicente Molina Molina 
Sr. Fernando Sempere Huertas 
 
SR. SECRETARI 
 
Sr. Miguel Sanchis Francés 
 
El Sr. Alcalde indica que els tres portaveus dels grups municipals i ell, llegiran un manifest davant la 
situació sanitària actual. 
 
“Davant la situació sanitària que estem vivint a Banyeres de Mariola, els grups polítics representats a 
l’Ajuntament del nostre poble (Compromís, PP i PSOE) volem demanar la màxima responsabilitat 
individual i col·lectiva .  
L’evolució de la pandèmia està arribant a punts molt elevats, amb un gran nombre de persones 
contagiades a totes les poblacions. Aquesta evolució ha comportat l’enduriment de les mesures 
preventives degut al gran augment de contagis. 
Des dels tres grups municipals (Compromís, PP i PSOE) entenem que totes aquestes mesures són 
necessàries, però també entenem que, per damunt de totes elles, si les persones no som 
responsables i les complim, no podrem combatre la Covid-19. 
Des de l’Ajuntament volem traslladar-vos també un missatge d'ànim i suport per tot el que està 
marcant en les nostres vides la pandèmia provocada per la covid-19, durant aquest any i l'anterior. 
Per això, volem insistir que us cuideu, i ens cuidem, complint de manera escrupolosa les 
recomanacions sanitàries, acatant totes les restriccions que afecten la nostra vida i les seues 
dinàmiques. Perquè per estar amb les persones que volem, per gaudir de les relacions socials i/o 
familiars, hem de continuar vius i amb salut. 
Les conseqüències estan sent duríssimes, amb moltíssims efectes secundaris en la indústria, 
persones autònomes, comerços, hostaleria, sector del turisme..., i amb moltes persones que pateixen 
la malaltia i altres que, desgraciadament, no han pogut superar-la.  
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Els nostres hospitals estan a la vora del col·lapse, molts dels quals ja tenen més ingressos de 
persones amb covid-19 que els que hi havia al març passat. El personal sanitari, mèdic i d’infermeria 
està realitzant una grandíssima tasca de lluita i assistència a la població. Hem d’ajudar-los amb la 
nostra responsabilitat i evitar contagis. 
  
Aquesta situació no és imaginària. És una realitat i hem de ser conscients de la gravetat, i actuar 
posant entre tots i totes de la nostra part, perquè continuem vivint i amb salut. 
El nostre condol a totes les persones que han perdut a un ésser volgut per motius de covid, o per 
altres, i que no han pogut acomiadar-lo en unes condicions més normals. 
Des de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola vos demanem insistentment que evitem contactes 
estrets, llavem-nos les mans, mantenim distàncies i utilitzem les caretes. En definitiva, siguem 
responsables. Amb el suport i responsabilitat de tots i totes li guanyarem el pols al virus.” 
Finalment, per totes les persones que han perdut la vida al llarg d’aquesta pandèmia, es fa un minut 
de silenci. 
 
Existint quòrum suficient, s'obri la sessió d'acord amb el següent ORDRE DEL DIA : 
 
Part resolutiva  
1) Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió  ant erior de data 26/11/2020. 
2) Aprovació del Pla d’Actuació Municipal Front al Risc d’Incendis Forestals del T.M. de 
Banyeres de Mariola. 
3) Delegació en el Consorci CREA la prestació del s ervici d’educadors ambientals per la 
millora de la gestió dels residus en el nou Pla Int egral de la Comunitat Valenciana (PIRCVA). 
4) Denominació de carrers. 
5) Aprovació de la supressió del pagament de la tax a per instal·lacions d’ús públic local de 
llocs, barraques, casetes de venta, espectacles, at raccions o esbarjo, indústries de carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic. 
6) Moció perquè el personal docent siga considerat prioritari en la segona fase de vacunació 
contra la Covid-19. 
7) Despatxos extraordinaris. 
 
Part no resolutiva  
8) Dació de compte de la relació de decrets des del  23 de novembre de 2020 fins el 24 de gener 
de 2021. 
9) Precs i preguntes. 
................................................................................................................................................................... 
 
1) Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ante rior de data 26/11/2020.  
 
El Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna observació a les actes. 
El Sr. Sempere, portaveu del Grup Municipal Socialista, indica que en l'encapçalament posa que la 
sessió es va celebrar en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial i ha de posar que es va celebrar 
a la Casa de Cultura. 
 
Amb aquesta rectificació, és aprovada per unanimitat dels presents. 
 
2) Aprovació del Pla d’Actuació Municipal Front al Risc d’Incendis Forestals del T.M. de 
Banyeres de Mariola.  
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, HISEND A, URBANISME I CULTURA DE 
22 DE GENER DE 2021 SOBRE LA APROVACIÓ DEL PLA D’AC TUACIÓ MUNICIPAL RONT AL 
RISC D’INCENDIS FORESTALS DEL T.M. DE BANYERES DE M ARIOLA 
 
Vist l'expedient 000002/2021-GENSEC d'aprovació del PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL FRONT DEL 
RISC D'INCENDIS FORESTALS DEL T. M. DE BANYERES DE MARIOLA. 
  
Vist el document de Pla d'Actuació Municipal front del risc d'Incendis Forestals del Terme Municipal 
de Banyeres de Mariola redactat per geògraf competent en la matèria. 
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Vista la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, 
estableix en el seu article 14 respecte dels municipis que: 
 
“1. Dins de l'àmbit de competències atribuït en la legislació de règim local i d'acord amb els principis 
recollits en la present llei, correspon als municipis: 
a) Crear una estructura pròpia municipal de protecció civil. 
b) Elaborar i aprovar el Pla Territorial Municipal enfront d'Emergències, i els plans d'actuació 
municipal enfront de riscos concrets, així com, en el seu cas, qualsevol altre instrument de planificació 
de protecció civil d'àmbit municipal. 
c) Col·laborar en l'obtenció i transmissió al Centre de Coordinació d'Emergències de dades i 
informació rellevants per a la protecció civil i la gestió d'emergències.  
d) Elaborar el mapa de riscos i el catàleg de recursos municipals en situacions d'emergència. 
e) En compliment del seu Pla Territorial Municipal, estimar les activitats i infraestructures que 
pogueren veure's afectades en raó de les situacions de preemergència o emergència declarades. 
f) Posar a la disposició del Comandament Únic de l'emergència els mitjans i recursos disponibles de 
titularitat municipal. 
g) Crear els serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments segons el que s'estableix en la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.  
2. Correspon a l'autoritat municipal la responsabilitat de l'adopció de les mesures necessàries, d'acord 
amb el que s'estableix en els plans de protecció civil d'àmbit municipal, en situacions de greu risc, 
catàstrofe o calamitat pública dins del terme municipal, i especialment la constitució dels centres de 
coordinació municipals (CECOPAL) en aquelles emergències que, per la seua envergadura, s'estime 
necessari, d'acord amb els plans d'emergències activats”. 
 
Tenint en compte que l'article 23.3, de la mateixa Llei 13/2010, s'estableix que: “Aquests Plans seran 
aprovats pels Plens de les seues respectives corporacions locals, previ al tràmit d'informació pública, 
havent de ser homologats per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana”. 
 
La Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme i Cultura, en la sessió de 22 de gener de 
2021 dictamina favorablement, per unanimitat del membres que la composen, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER: Aprovar inicialment el Pla d'Actuació Municipal front del risc d'Incendis Forestals del Terme 
Municipal de Banyeres de Mariola. 
 
SEGON: Remetre el Pla d'Actuació Municipal front del risc d'Incendis Forestals del Terme Municipal 
de Banyeres de Mariola a la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana a l’efecte de la 
seua homologació. 
 
TERCER: Publicar anunci d'aprovació en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, en el tauler 
d'anuncis i en la web municipal, per un termini de deu dies, a l'efecte de que puga ser examinat i es 
presenten les al·legacions que estimen oportunes. Si transcorregut aquest termini no s'hagueren 
presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament aquest acord. 
 
QUART: Facultar el Sr. Alcalde, o qui legalment el substituïsca, per a la signatura dels documents o 
escrits necessaris i la realització dels tràmits pertinents per a l'execució del present Acord. 
 
No obstant, el Ple de l'Ajuntament acordarà allò que procedisca més convenient. 
 
 Pren la paraula la Sra. Ferre, portaveu del Grup Municipal Compromís, indicant que : “El 
Consell de la Generalitat va aprovar mitjançant el Decret 163/1998 de 6 d'octubre, el Pla Especial 
enfront del risc d'Incendis Forestals (PEIF) de la Comunitat Valenciana, el qual, segons la Directriu 
Bàsica de planificació de protecció civil d'emergència per incendis forestals, es converteix en el pla de 
la comunitat autònoma. 
 
En l'actualització de 2019 del PEIF (Pla Especial enfront del risc d'Incendis Forestals), es relacionen 
aquells municipis de la Comunitat Valenciana afectats pel risc d'incendis forestals que tenen obligació 
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d'elaborar el seu Pla d'Actuació Municipal front a Incendis Forestals (PAM IF), entre els quals es troba 
el municipi de Banyeres de Mariola. 
Anem per parts: 
En 2019 es va aprovar, i es va homologar el Pla Territorial d'Emergències Municipals de Banyeres de 
Mariola. Aquest pla ofereix resposta a riscos genèrics i actuar com a complementari de qualsevol Pla 
d'actuació específic elaborat, així com d'aquells Plans d'Autoprotecció d'edificis públics i establiments 
de pública concurrència que es consideren en el municipi. 
Des de Conselleria, després ens obligaven a realitzar els plans específics d'incendis forestals (per la 
superfície forestal, risc elevat, existència parc natural, etc.) i sismicitat. 
Distingir entre, el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals, que té vigor des del 2015 (actualitzat 
en 2020), i el Pla d’Actuació Municipal front a Incendis Forestals, que es el que es presenta. El primer 
prevé i l'altre actua en cas d'incendi. 
L'objecte d'aquest Pla d'Actuació Municipal front a Incendis Forestals és establir els aspectes relatius 
a l'organització i procediment d'actuació dels recursos i serveis, la titularitat dels quals correspon a 
l'Ajuntament de Banyeres de Mariola i, dels quals, puguen ser-li assignats per altres administracions 
públiques o per altres entitats públiques o privades, a fi de fer front a les situacions de preemergència 
i a les emergències per incendis forestals, dins del terme municipal de Banyeres de Mariola. 
El present PAM IF (Pla d'Actuació Municipal front a Incendis Forestals) en Banyeres de Mariola 
contempla la integració dels recursos del mateix en l'estructura del pla especial, atés que el PEIF (Pla 
Especial enfront del risc d'Incendis Forestals) està permanentmentactivat tant en situacions de 
preemergència com d'emergència. 
 
L'activació del PAM IF es comunicarà immediatament al Centre de Coordinació d'Emergències de la 
Generalitat (CCE Generalitat). 
Entre les funcions bàsiques: 
 

• Preveure l'estructura organitzativa i els procediments per a la intervenció en emergències per 
incendis forestals, dins del territori del municipi o entitat local que corresponga. 

• Establir sistemes d'articulació amb les organitzacions d'altres administracions locals incloses 
en el seu entorn o àmbit territorial, segons les previsions del PEIF. 

• Sectoritzar el territori en funció del risc i les possibles conseqüències dels incendis forestals, 
així com localitzar la infraestructura física a utilitzar en operacions d'emergència. 

• Preveure l'organització de grups locals per a la prevenció i primera intervenció contra incendis 
forestals. 

• Establir mesures d'informació i formació a la població sobre el risc d’incendis forestals, així 
com sobre les mesures d'autoprotecció a utilitzar en cas d'emergència per incendis forestals. 

• Catalogar els mitjans i recursos específics per a la posada en pràctica de les activitats 
previstes. 

• Posar en marxa mesures d'autoprotecció dels nuclis urbans i edificacions, encaminades a 
evitar el risc d'interfície urbana-forestal. 
 

Una de les conclusions que s'extrauen en realitzar el PAM IF (Pla d'Actuació Municipal front a 
Incendis Forestals) és que, dins dels elements vulnerables del terme municipal de Banyeres de 
Mariola, destaquen; l'àrea recreativa i zona d'acampada “Molí l’Ombria”, el conjunt de residències en 
la zona del Pla Roig, el nucli urbà confrontant a superfície forestal, el parc de Vil·la Rosario, els 
polígons industrials dels Creus i Barraquetes, la zona d'Ull de Canals, la zona edificada de “la 
Pedrera” i el BikePark “La Fenasosa”, a més de totes aquelles edificacions que es troben a menys de 
500 metres de superfície forestal. 
La formació del personal i l’actualització dels recursos implicats, haurà de ser una labor continuada ja 
que es tracta d'un document viu, subjecte a constants revisions i actualitzacions.  
L'elaboració del PAM IF competeix a l'Ajuntament, una vegada redactat, seguint el model proposat en 
el PEIF (Pla Especial enfront del risc d'Incendis Forestals), proposat per a l’aprovació per part de la 
Corporació Local, i finalment haurà de ser homologat per la Comissió de Protecció Civil de la 
Comunitat Valenciana. 
Esperem el millor però hem d’estar preparats per al pitjor.” 
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El Grup Municipal Compromís, 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 tretze regidors presents, acorda 
aprovar aquest punt de l'ordre del dia. 
 
3) Delegació en el Consorci CREA la prestació del s ervici d’educadors ambientals per la 
millora de la gestió dels residus en el nou Pla Int egral de la Comunitat Valenciana (PIRCVA).  
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, HISEND A, URBANISME I CULTURA DE 
22 DE GENER DE 2021 SOBRE L'ADHESIÓ Al SERVEI D'EDU CADORS AMBIENTALS DEL 
CONSORCI DE RESIDUS CREA PER A la MILLORA DE LA GES TIÓ DELS RESIDUS (PLA 
ZONAL 8, ÀREA DE GESTIÓ A3) 
 
Vist que el nou Pla Integral de residus de la Comunitat Valenciana (PIRCVA), aprovat mitjançant 
Decret 55/2019, de 5 d'abril, del Consell, estableix en el seu article 14 que, abans de l'1 de gener de 
2021, tots els municipis de la Comunitat Valenciana hauran de disposar d'educadors ambientals en un 
número concret depenent de la seua població, amb la finalitat de millorar la gestió dels residus 
domèstics i assimilables, a fi de donar un servei de proximitat a la ciutadania, el comerç i les 
empreses sobre les millors pràctiques en matèria de gestió de residus i els nous criteris i oportunitats 
de l'economia circular a nivell municipal. Específicament, en tot el relatiu a la prevenció en la 
generació de residus domèstics i assimilables, la preparació per a la reutilització i les recollides 
selectives en origen. 
 
Atés que, en aquest article, en relació als educadors ambientals, s'especifica que les entitats locals de 
la Comunitat Valenciana podran conveniar amb els consorcis de residus una gestió col·laborativa 
d'aquests nous mitjans d'educació ambiental. 
Vist que entre els fins del Consorci està, segons l'article 3.4 dels seus Estatuts, desenvolupar 
qualsevol línia d'actuació en relació amb operacions de gestió de residus de competència municipal. 
 
Atés que el Consorci, en document de data 2 de novembre de 2020, li va proposar a aquest 
ajuntament la prestació d'un servei consorciat d'educadors ambientals facilitant, d'aquesta manera, el 
compliment de la normativa que ens és aplicable en matèria de residus. 
 
Vist que l'ajuntament va manifestar el seu interés inicial, no vinculant, a participar en aquesta iniciativa 
del consorci pels beneficis que comporta per a la població i la pròpia entitat local, entre altres la 
reducció significativa de costos per economia d'escala i repartiment de costos, organització 
centralitzada del treball dels educadors ambientals, simplificació operativa i millora de la coordinació 
entre les tasques d'educació ambiental a nivell municipal i les realitzades pel consorci en matèria de 
residus. 
 
Atés l'esborrany de plecs de prescripcions tècniques remés a l'ajuntament, per part del consorci, on 
s'especifiquen les característiques tècniques del servei, així com l'abast d'aquest. 
 
Considerant que és positiu per al municipi formar part del servei consorciat d'educadors ambientals 
per a la millora de la gestió dels residus atenent a tots els beneficis indicats anteriorment. 
 
La Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme i Cultura, en la sessió de 22 de gener de 
2021 dictamina favorablement, per unanimitat dels membres que la componen, l'adopció del següent 
acord: 
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PRIMER.- Delegar en el Consorci Crea la prestació del servei d'educadors ambientals previst en el 
nou Pla Integral de residus de la Comunitat Valenciana (PIRCVA), aprovat mitjançant Decret 55/2019, 
de 5 d'abril, del Consell en la localitat de Banyeres de Mariola. 
 
SEGON.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola al servei consorciat d'educadors 
ambientals per a la millora de la gestió dels residus, acceptant les condicions dels plecs de licitació 
així com possibles millores obtingudes a conseqüència del corresponent procés de licitació. 
 
TERCER.- Remetre un certificat del present acord al consorci perquè en prengueu coneixement i 
efectes. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació acordarà el que estime oportú. 
 

Pren la paraula la Sra. Ferre, portaveu del Grup Municipal Compromís, per a exposar el que 
es disposa en el dictamen. 
El Grup Municipal Compromís, votarà a favor. 
 

Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Sempere, indicant que Banyeres 
de Mariola, disposarà de dos educadors ambientals, un a través del consorci i un altre si es rep 
subvenció de Conselleria. 
Explica que un servei consorciat té múltiples avantatges com la reducció significativa de costos, 
organització centralitzada del treball dels educadors ambientals, simplificació operativa i millora de la 
coordinació. 
Actualment, les dades de recollida selectiva de residus en origen en el Pla Zonal, encara que milloren 
any a any, estan per davall de la mitjana de la Comunitat Valenciana, sent necessari un increment 
significatiu de la recollida de diverses fraccions. 
D'altra banda, l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, per donar compliment a les especificacions del 
Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, implantarà en els pròxims mesos el nou sistema 
de recollida de residus porta a porta. 
Exposa les funcions dels educadors ambientals i incideix en que el focus ha d'estar posat no tant en 
la transmissió d'informació com en la comprensió d'aquesta. 
S'haurà de vetlar perquè les accions generen un augment de la conscienciació i sensibilització sobre 
la importància d'una correcta gestió de residus. 
 

Pren la paraula el Sr. Molina, portaveu del Grup Municipal Popular, expressant que: “la 
contractació dels educadors ambientals a través del Consorci, és el pas previ per a la futura posada 
en marxa de la recollida de fem porta a porta i clar, això no li ix gratis al poble, cal pagar-ho. 
El porta a porta, comportarà a més molèsties i inconvenients, sobretot per a la gent gran i a més ens 
costarà al poble entre recollida i neteja extra, la quantitat de 33.346,90€, i si a això li sumem el cost 
aproximat dels dos educadors que vostés ens van informar que ascendia a 29.600€, totalitzen quasi 
63.000€, que equivalen a 10 milions i mig de les antigues pessetes, més del que es venia pagant en 
aquest moment. Ja poden ser competents i actius aquests dos educadors ambientals, per a arreglar i 
pal·liar el que se'ns aveïna. 
De moment, tenim entés que es col·locarà un contenidor marró per al fem orgànic i se substituirà pel 
verd, fins que es pose en marxa el porta a porta i romandran els de cartó, plàstic i vidre. 
Quan es pose en marxa el porta a porta, es llevarà aquest contenidor marró i els de vidre, cartó i 
plàstic, perquè ens diuen que es repartiran bosses o poals personalitzats per les cases mitjançant un 
xip o un codi de barres que identificarà casa per casa i cada dia s'haurà de traure el fem que 
corresponga, és a dir, un dia l'orgànica, un altre el plàstic, un altre el cartó, un altre el vidre, etc., 
perquè es repartiran els contenidors existents en l'actualitat. 
Quan funcione el porta a porta, caldrà conscienciar molt que es complisca estrictament l'horari de 
traure la bossa o poal a la vorera i de la recollida d'aquesta. Què passarà quan això no es complisca o 
s'equivoque un i no traga el tipus de fem que correspon a aqueix dia? 
L'educador ambiental sembla que és obligatori i encara que el contracte el Consorci, nosaltres 
haurem de pagar el que determine aquest organisme pels serveis que prestarà al poble. Segons ens 
diu tindrà, entre altres, la tasca de comprovar si es recicla correctament, obrint per a això alguna 
bossa aleatòriament. A qui ho faça bé, se'l podrà felicitar i al qual ho faça malament existeix la 
possibilitat de renyar i no sabem si sancionar. 
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Però com és obligatori que tinguem educadors ambientals i nosaltres estem a favor del medi ambient 
i malgrat tots els dubtes que tenim i que hem exposat, votem a favor.” 
 
Intervé el Sr. Alcalde per a aclarir que la implantació del sistema de recollida porta a porta no fa que 
calga contractar educadors ambientals, sinó que hi ha una normativa que marca que totes les 
poblacions, independentment del sistema de recollida que implanten, estan obligades a tindre 
educadors ambientals. 
 
Considera que el sistema porta a porta és més còmode, especialment per a la gent gran que podrà 
deixar les restes a la porta i no haurà de desplaçar-se a buscar contenidors. 
Aclareix que no es posarà un contenidor marró al costat dels altres, sinó que es repartirà un poal 
marró a tots els veïns perquè puguen separar les restes i quan estiga implantat el sistema es llevaran 
els contenidors excepte el de vidre. 
Explica que no s'obriran poals aleatòriament, s'obriran tots, especialment els d'orgànica i en cas de no 
estar ben separat, es posarà una incidència i l'educador ambiental serà el responsable de gestionar-la 
i contactar amb la família per a explicar-li com actuar per a separar els residus. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze regidors presents, acorda 
aprovar aquest punt de l'ordre del dia. 
 
4) Denominació de carrers.  
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, HISEND A, URBANISME I CULTURA DE 
22 DE GENER DE 2021 SOBRE LA DENOMINACIÓ DE NOUS CA RRERS 
 
Vist el registre d'entrada núm. 2020002527 del 20/11/2020 de Sra. Eva Ferrero Silvestre i el registre 
d'entrada núm. 2020001708 del 05/08/2020 de Sr. Jordi Alfred Francés Conejero en el qual sol·liciten 
la denominació de vials per no tindre nom. 
La Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme i Cultura, en la sessió de 22 de gener de 
2021 dictamina favorablement, per majoria absoluta amb els vots favorables del Grup Municipal 
Compromís per Banyeres de Mariola (8 vots) i del Grup Municipal Popular (4 vots) i l'abstenció del 
Grup Municipal Socialista (1 vot), dels membres que la componen, l'adopció del següent acord: 
 

- Carrer amb intersecció en la av. Constitució, 39:  

Tipus de via normalitzat:  C 
Tipus de via:   C    
Descripció tipus via:  CARRER 
 
Denominació:   DE LA MÚSICA  

 
Codi INE:    1028  
 
NOM ANTIC:  (No existia anteriorment, és un carrer nou) 
 
NOM:     
NOM CURT:   
DISTRICTE:   02 
SECCIÓ:   002 
NUCLI/DISSEMINAT: 01 
EXT. INFERIOR:  0001  0002 
EXT. SUPERIOR:  9999  9998  
CODI POSTAL:  03450 

 
- Carrer amb intersecció en la av. Constitució, 41: 

 
Tipus de via normalitzat: C 
Tipus de via:   C    
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Descripció tipus via:  CARRER 
 
Denominació:   DEL CANT DE BATRE  

 
Codi INE:    1029  
 
NOM ANTIC:  (No existia anteriorment, és un carrer nou) 

 
NOMB:     
NOMB CURT:   
DISTRICTE:   02 
SECCIÓ:   002 
NUCLI/DISSEMINAT: 01 
EXT. INFERIOR:  0001  0002 
EXT. SUPERIOR:  9999  9998  
CODI POSTAL:  03450 
 

- Carrer esquenes carrer La Creu: 
 
Tipus de via normalitzat: C 
Tipus de via:   C    
Descripció tipus via:  CARRER 
 
Denominació:   DE LA TRAVESSA  

 
Codi INE:    1030  
 
NOM ANTIC:  (No existia anteriorment, és un carrer nou) 
 
NOM:     
NOM CURT:   
DISTRICTE:   01 
SECCIÓ:   002 
NUCLI/DISSEMINAT: 01 
EXT. INFERIOR:  0001  0002 
EXT. SUPERIOR:  9999  9998  
CODI POSTAL:  03450 
 

- Carrer circular entre carrer Valencia i carrer de la Travessa: 
 
Tipus de via normalitzat: C 
Tipus de via:   C    
Descripció tipus via:  CARRER 
 
Denominació:   DE LA CASETA ROGETA  

 
Codi INE:    1031  
 
NOM ANTIC:  (No existía anteriormente, es una calle nueva) 
 
NOM:     
NOM CURT:   
DISTRICTE:   01 
SECCIÓ:   002 
NUCLI/DISSEMINAT: 01 
EXT. INFERIOR:  0001  0002 
EXT. SUPERIOR:  9999  9998  
CODI POSTAL:  03450 
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No obstant això, el Ple de la Corporació acordarà el que estime oportú. 
 

Pren la paraula la portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Ferre exposant el dictamen i 
indicant que en el cas de l'últim carrer, en la comissió informativa, el representant del Grup Municipal 
Socialista, Sr. Sempere, va proposar el nom de carrer de la Cotonera. 
Una vegada s'aproven els noms definitius, es comunicarà a l'INE, Cadastre i a l'oficina local de 
Correus. 
El seu Grup Municipal votarà a favor. 
 

Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Sempere, dient que així va ser, 
que va proposar aqueix nom en la comissió i que allí es va quedar en què es decidiria en el Ple si 
s'acceptava la seua proposta. 
 

Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Popular, Sr. Molina, expressant que el seu 
grup votarà a favor. 
 
 El Sr. Alcalde indica que primer procedeix la votació del canvi de la proposta de nom del 
carrer “DEL CANT DE BATRE”, per carrer “DE LA COTONERA” 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze regidors presents, acorda fer 
aqueix canvi en la proposta de noms de carrers. 
 
Aprovat el canvi de proposta, es procedeix a la votació del punt de l'ordre del dia. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze regidors presents, acorda 
aprovar aquest punt de l'ordre del dia.  
 
5) Aprovació de la supressió del pagament de la tax a per instal·lacions d’ús públic local de 
llocs, barraques, casetes de venta, espectacles, at raccions o esbarjo, indústries de carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic.  
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, HISEND A, URBANISME I CULTURA DE 
22 DE GENER DE 2021 PER A la SUPRESSIÓ DEL PAGAMENT  DE LA TAXA PER 
INSTAL·LACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL DE LLOCS , BARRACAS, CASETES DE 
VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS O ESBARJO, INDÚSTRIE S DE CARRER, I AMBULANTS 
I RODATGE CINEMATOGRÀFIC 
 
Vist el Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel 
Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contindre la 
propagació d'infeccions causades pel SARS-*CoV2; el seu article 7 en el qual s'estableixen les 
mesures de limitació de permanència de grups de persones en espais públics i tancats, 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 la 
instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, indústries de 
carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 
 
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 de venda la situació de paralització i 
reducció de l'activitat que implica l'estat d'alarma. 
 
La Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme i Cultura, en la sessió de 22 de gener de 
2021 dictamina favorablement, per unanimitat dels membres que la componen, l'adopció del següent 
acord: 
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Suprimir el pagament de la taxa per instal·lació de terrenys d'ús públic local de llocs, barraques, 
casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, indústries de carrer, i ambulants i rodatge 
cinematogràfic. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació acordarà el que estime oportú. 
 
Pren la paraula la Sra. Ferre, portaveu del Grup Municipal Compromís, exposant el dictamen i 
indicant que en el cas de Banyeres de Mariola, afecta als llocs de venda no sedentària del mercat. 
 
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 tretze regidors presents, acorda 
aprovar aquest punt de l'ordre del dia. 
 
 
6) Moció perquè el personal docent siga considerat prioritari en la segona fase de vacunació 
contra la Covid-19.  
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, HISEND A, URBANISME I CULTURA DE 
22 DE GENER DE 2021 PER A QUE EL PERSONAL DOCENT SI GA CONSIDERAT PRIORITARI 
EN LA SEGONA FASE DE VACUNACIÓ CONTRA COVID-19 
 
Presentada pels grups Compromís, Popular i Socialista, a l’empar de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana 
 

PERQUÈ EL PERSONAL DOCENT SIGA CONSIDERAT PRIORITARI EN LA SEGONA FASE DE 
VACUNACIÓ CONTRA LA COVID-19 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

L'Estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a Espanya, desenvolupada a través del Consell 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, determina un procés d'administració de la vacuna contra 
el SARS-CoV-2 dividida en diferents grups de priorització.  
En la Fase I, o Grup 1, a la qual s'està administrant la vacuna actualment, s'entén com a personal 
prioritari a aquelles persones residents i personal sanitari i sociosanitari que treballa en residències de 
persones majors i d'atenció a grans dependents.  
Respecte a la pròxima fase, encara que encara no s'ha determinat amb concreció els col·lectius als 
quals s'administrarà la vacuna,sí que es preveu que comprenga a personal de primera línia en l'àmbit 
sanitari i sociosanitari.  
Juntament amb el sistema públic d'assistència sanitària, el sistema públic d'educació és un dels grans 
baluards de l'Estat del Benestar per a proporcionar a la seua població un horitzó de vida de major 
seguretat, benestar i equitat social. Tant és així que totes les Comunitats Autònomes, en l'àmbit de les 
seues competències, han apostat per la presencialitat com a pilar fonamental en el retorn a les aules 
després de l'estiu. Algunes d'elles, com és l'exemple del País Valencià, amb fortes inversions en 
augment del professorat, reducció de ràtios o augment del personal de menjador escolar.  
D'altra banda, diferents organismes governamentals i no governamentals, públics i privats, han 
advertit de l'impacte negatiu que un tancament prolongat o intermitent dels centres educatius podria 
produir sobre l'alumnat que actualment es troba escolaritzat. En aquest sentit, l'Organització de les 
Nacions Unides va eixir al pas a través del seu Secretari General António Guterres, qui va afirmar que 
“ens enfrontem a una catàstrofe generacional que podria malgastar un potencial humà incalculable, 
minar dècades de progrés i exacerbar les desigualtats arrelades”. Per tant, i superant el debat sobre 
la conveniència de la presencialitat, cal obrir un altre sobre com garantir la màxima protecció de les 
aules enfront de la pandèmia. Una labor que, en major o menor grau, han treballat la totalitat de 
Comunitats Autònomes i, sobretot, una comunitat educativa compromesa amb el dret a l'educació. Tot 
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un exemple de resiliència enfront de les adversitats de famílies, alumnes i personal docent i no docent 
de tots els centres educatius.  
 
Així, la protecció del personal de primera línia en l'àmbit educatiu, el personal docent i no docent que 
treballa en estret contacte amb l'alumnat, és una mesura bàsica per a la màxima protecció de l'entorn 
escolar. Però, a més, resulta una mesura de caràcter ètic i moral per a la protecció del dret a 
l'educació i el seu correcte desenvolupament, sempre recordant que es tracta d'un dret humà 
fonamental que ha de ser protegit amb el màxim compromís per part de les institucions públiques.  
 
A més, incloure al personal docent i no docent en el Grup 2 per a l'administració de la vacuna, és 
enviar un missatge positiu a l'alumnat, famílies i professorat de la seguretat en el sistema educatiu.  
 
La Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme i Cultura, en la sessió de 22 de gener de 
2021 dictamina favorablement, per unanimitat del membres que la composen, l’adopció del següent 
acord: 
PRIMER.- Instar al Govern d’Espanya a prioritzar al personal docent en la Fase II de l'Estratègia de 
vacunació enfront de la COVID-19 a Espanya.  
SEGON.- Instar al Govern d’Espanya a prioritzar al personal no docent que treballa en els centres 
educatius durant l'horari escolar en la Fase II de l'Estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a 
Espanya com puguen ser monitors i monitores de menjador escolar, personal de porteria i 
zeladors/as, personal terapeuta o d'assistència d'alumnat amb necessitats educatives especials.  
TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat a defensar aquesta priorització en la vacunació en el 
proper Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut  
No obstant, el Ple de l'Ajuntament acordarà allò que procedisca més convenient. 
 

Pren la paraula la Sra. Ferre, portaveu del Grup Municipal Compromís, indicant que el seu 
grup 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 “no va 
exposar això en la Comissió perquè era una moció consensuada entre els tres grups i em va semblar 
que no procedia. 
La vacunació dels professors, podia ampliar-se a qualsevol persona més que estiga en contacte amb 
els xiquets i fins a les professores de les guarderies privades, escoletes, d'activitats extraescolars, 
etc., en definitiva a tot aquell que mantinga relació amb alguns xiquets de Banyeres de Mariola. 
Sabem que això és difícil, però si pot fer alguna cosa, faça-ho, molts li ho agrairan”. 
 
Intervé el Sr. Alcalde responent que ja està inclòs perquè es tracta de totes les etapes de l'educació i 
tot el personal que treballa en el centre educatiu, siga docent o no. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze regidors presents, acorda 
aprovar aquest punt de l'ordre del dia. 
 
7) Despatxos extraordinaris.  
 
El Sr. Alcalde informa que s'ha presentat un assumpte que han d'incloure's en aquest Ple, ja que es 
tracta d'una subvenció per als polígons que ha d'entrar dins del termini i si s'espera al pròxim Ple, 
haurà vençut. 
 
Per tant es passa a votar la urgència de la inclusió d'aquesta proposta. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze regidors presents, acorda 
aprovar la urgència de la inclusió d'aquesta propos ta. 
 
PROPOSTA Al PLE 
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Vist que aquest Ajuntament va sol·licitar participar en la convocatòria d'ajudes per a projectes 
d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees 
industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost de l'exercici 2020, en la qual es van 
sol·licitar ajudes per als polígons industrials Les Creus, Barraquetes i Les Molines, per al que es van 
redactar les corresponents memòries tècniques de les inversions a realitzar. 
 
Que aquesta convocatòria va quedar sense efecte a conseqüència de la crisi sanitària causada per la 
Covid 19, segons Resolució de 21 d'octubre de 2020 del president de l'Institut Valencià de 
Competitivitat Empresarial (IVACE) publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 
8938 de 28/10/2020. 
 
Que això va deixar en suspensió l'execució de les inversions previstes en les memòries tècniques que 
es van presentar. 
 
 
Vista la Resolució de 22 de desembre de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat 
Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, 
modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments 
tecnològics amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021 (DOGV núm. 8988). 
 
Vist que la convocatòria estableix la preceptiva aprovació pel Ple de la Corporació en la participació 
en aquesta convocatòria, la qual cosa permetria tramitar la sol·licitud d'ajudes per al 
desenvolupament de les inversions que no van poder executar-se en l'exercici passat en els polígons 
Les Creus, Barraquetes i Les Molines. 
 
Que les inversions estan destinades a Projectes per a la millora, modernització i dotació 
d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics. 
 
Que el pressupost del projecte subvencionable haurà de ser igual o superior a 25.000 € fins a un 
màxim de 200.000 de € per polígon industrial, i l'ajuda de fins al 100% de la inversió amb els límits 
establits en l'art. 5.1 i 5.2 de la Resolució. 
 
Que l'àrea Industrial de Banyeres de Mariola pot ser beneficiària de les presents ajudes per als 
polígons industrials Les Creus, Barraquetes i Les Molines en estar inclosos en el Mapa de Sòl 
Industrial de la Comunitat Valenciana desenvolupat per l'IVACE. 
 
AQUESTA ALCALDIA PROPOSA Al PLE: 
 
1- Sol·licitar la participació, en aquesta convocatòria, de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola a 
l'empara de la Resolució de 22 de desembre de 2020, del President de l'IVACE per a l'exercici 2021. 
 
2- Que aquest Ajuntament es compromet a complir les condicions de la subvenció. 
 
3- Facultar al Sr. Alcalde President per a realitzar les gestions necessàries per al bon fi de la present 
sol·licitud. 
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta d'ajudes per als dos polígons i l'àrea industrial, en el cas del 
polígon de Barraquetes comprén obra de canalització per a poder implantar la fibra òptica, completar 
les instal·lacions de vigilància amb càmeres connectades a la policia local, millora de l'enllumenat 
públic per a canviar-lo a leds, millora de la zona verda i senyalització horitzontal i vertical. És un 
projecte de 175.000 euros i després l'IVACE ja dirà el grau de participació en cas d'atorgar l'ajuda. 
Respecte al polígon LesCreus, també es tracta de canalització per a posar fibra òptica, millora de 
sistemes contra incendis, millora de la zona verda i millora viària referida a algun drenatge de pluvials. 
El projecte està valorat en 184.900 euros. 
En el cas de Les Molines, també consta el projecte de canalització per a poder posar fibra òptica, 
complementar les instal·lacions existents de vídeo vigilància connectades a la policia local, canvi de la 
il·luminació a led, millores viàries amb passos de vianants i senyalització horitzontal i vertical. 
La memòria valorada també sobrepassa els 180.000 euros. 
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Pren la paraula la portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Ferre qui indica 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 tretze regidors presents, acorda 
aprovar aquest punt de l'ordre del dia. 
 
8) Dació de compte de la relació de decrets des del  23 de novembre de 2020 fins el 24 de gener  
de 2021. 
 
Per secretaria s'adona dels decrets d'alcaldia dictats en el període comprés entre el 23 de novembre 
de 2020 fins al 24 de gener de 2021, tots dos inclusivament. 
 
La corporació queda assabentada. 
 
9) 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: 
 
• En el Ple de 23/07/2020, va preguntar com anaven a fer la compra de l'edifici de la Mútua i el cost 

que tindria. 
L'Alcalde va respondre que la compra estava en tràmit perquè hi havia dos propietaris i el cost era 
de 275.000 euros, però no va informar de la possible negociació i compra del pub Tic-Tac. 
Es van assabentar quan va eixir en el periòdic de Banyeres i que el cost havia sigut de 60.000 
euros. 
Entenen que governen amb majoria absoluta i poden fer el que vulguen, però que s'amague 
informació rellevant dels pressupostos i als ciutadans ho consideren un menyspreu a l'oposició. 
Poden estar d'acord i ajudar però no admeten que no se'ls informe. 
Els seus votants es mereixen respecte per part de l'equip de govern i creuen que en aquest cas 
no han actuat res bé. 
Prega que no posen en pràctica l'actitud de la majoria absoluta i consensuen i dialoguen com han 
fet fins ara. 

 
El Sr. Alcalde demana disculpes perquè no era eixa la seua intenció. En principi estava prevista la 
compra d'edifici de la Mútua, però després els van oferir la compra del pub, que forma part del 
mateix edifici i per tant és beneficiós per a possibles ampliacions. En la comissió van informar de 
la compra de l'edifici en general i no van especificar que també s'havia comprat el pub. 

 
• Fa un any i poc que es va rebre l'obra del “assegador del Camp de l’Or” o “Molí Roig”, obra que 

van executar les empreses Ondulats del Paper i Evelio Mataix, i que van realitzar conforme 
estava aprovat per Conselleria, 
L'obra es va rebre per part de l'Ajuntament amb algunes deficiències que fins hui no s'han resolt, 
hi ha fanals trencats, arbres secs, formigó trencat, entre altres coses. 
Les seues preguntes són: 
Com es pot rebre una obra inacabada per part de l'ajuntament? 
Per què no demanen als promotors que ho reposen? 
Per què no s'ha fet un seguiment adequat a l'hora d'admetre l'obra? 

 
El Sr. Alcalde respon que no li consta la recepció de l'obra, hi ha unes deficiències que s'han 
d'esmenar pels urbanitzadors. De totes maneres indica que ampliarà la resposta en el pròxim ple. 
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Intervé el Sr. Molina, portaveu del Grup Municipal Popular per a fer diversos precs i preguntes: 
 
• En un Registre d'entrada de 27 de gener del 2020 (ara quasi fa un any), amb número 

2020000280, van observar que 16 veïns li van pregar que reparara el camí “dels Clotets” amb 
signatures que li van entregar a l'alcalde. Els van contestar oralment que no podien fer res, només 
van reparar un xicotet tram amb ciment que no va servir de res ja que ho va fer encara més 
intransitable creant un escaló en el qual els cotxes toquen els baixos danyant-los bastant. Indica 
que s'ha entrevistat amb algun d'ells i li han comentat que en innombrables ocasions ells han 
reparat el camí sense demanar res a canvi, però ha arribat el moment de demanar-los aquesta 
ajuda perquè últimament s'ha deteriorat pel pas de vehicles de bombers per a poder accedir a 
algun conat d'incendi prop de la Ruta dels Molins, també van passar vehicles militars que pel que 
sembla estaven de maniobres per la zona, també passen motos, bicicletes i senderistes que 
accedeixen a la zona de la Ruta dels Molins per aquest camí. Accediran d'alguna manera a les 
seues innombrables peticions sobre la reparació d'aquest camí? 

 
El Sr. Alcalde respon que l'única petició és eixe registre d'entrada i que s'estudiarà com s'estudia 
l'arranjament de tots els camins. En aqueix en concret es va fer un arranjament que pot ser que 
com diu s'haja deteriorat pel que revisaran el seu estat. 

 
 
• Saben que amb promptitud començaran les obres de rehabilitació del local que van comprar fa un 

parell d'anys, el Restaurant Mariola, la qual cosa sí que els agradaria saber com ha sigut tan lent 
el procés de la contestació de l'assegurança el que ha fet que encara es deteriore més el que 
queda de l'edifici. 
 
El Sr. Alcalde respon que s'ha retardat a causa de les negociacions amb l'asseguradora. Al 
principi van tardar a assumir per escrit que es feien càrrec i després han hagut de batallar molt 
per a aconseguir que es fera càrrec de la màxima quantia possible. 
A final d'any l'informa que es va obrir la licitació perquè es presenten les empreses constructores 
que vulgueren i el termini va acabar la setmana passada. S'han presentat 16 empreses. 

 
• Han rebut queixes de diversos pares d'alumnes de l'Institut Manuel Broseta indicant que en el 

tram del vial que va des de la fàbrica del Betis a l'entrada lateral d'aquest institut falta llum, ja que 
utilitzen molts joves eixe camí, per la qual cosa preguen que instal·len alguns fanals en aqueix 
punt. 

 
El Sr. Alcalde indica que eixe tema sempre ix en el Consell Escolar, però recorda que la 
urbanització d'eixa zona industrial està per acabar i eixa urbanització li correspon a les empreses 
que hi ha allí. Algunes empreses s'han posat en contacte amb l'ajuntament per a urbanitzar la part 
que els correspon i també recorda que hi ha un vial amb vorera marcada i il·luminada que va per 
l'av. Les Molines i és totalment segura. 

 
• Des de la seu de l'Associació de Minusvàlids els han informat que necessiten que rehabiliten el 

local que utilitzen donant-los més amplitud per a poder desenvolupar les seues activitats, des del 
seu grup, preguen que atenguen eixa demanda i també que es replantegen que una vegada es 
trasllade a la nova seu l'antic local de l'Alzheimer, si fóra possible cedir aquest local a l'associació 
de Minusvàlids. 

 
El Sr. Alcalde respon que l'ajuntament vol que totes les associacions tinguen un local. En la 
legislatura anterior ja van aconseguir donar un espai per a reunir-se a associacions que no havien 
tingut mai un com són: Mariola Violeta, Col•lectiu Musol, Llegenda de Sant Jordi i Col•lectiu 
Serrella. Se'ls va donar el pis que hi ha damunt de Correus perquè el compartiren. 
Tots volen més espai però el problema és que no hi ha més espai. 
El local on està actualment l'associació d'Alzheimer ja l'han sol·licitat moltes associacions i quan 
quede lliure caldrà veure a qui es destina en funció de les necessitats. Comenta que l'associació 
de Discapacitats per a activitats esportives també disposa del poliesportiu que se'ls reserva uns 
dies. 
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El Sr. Molina prega que ho tinguen en compte de totes maneres. 

 
• En dates passades va esdevindre un contratemps de gravetat en una fàbrica del poble, van 

telefonar a una ambulància i pel que sembla va tardar bastant temps a vindre a Banyeres. A 
causa de l'anterior se'ls ocorre que podria ser interessant muntar algun tipus de servei local que 
fora més ràpid i que en cas greu poguera atendre el trasllat de la persona afectada, pràcticament 
de manera immediata. Per a això s'hauria de comptar amb la col·laboració d'empresaris i de la 
Creu Roja Local i caldria sondejar les seues possibilitats. Consideren que la persona més 
adequada per a això és el Sr Alcalde al qual preguen que gestione i promoga una reunió amb 
empresaris i Creu Roja Local amb la finalitat de conéixer si és possible algun tipus de 
col·laboració entre tots i es poguera muntar aqueix servei perquè seria bo per al poble i 
empresaris de Banyeres de Mariola. 

 
El Sr. Alcalde contesta que no té cap problema a reunir-se amb qui faça falta, però el que planteja 
és un servei d'ambulància 24 hores i és una cosa complicada. A més el servei que pot fer Creu 
Roja en un moment d'emergència no és comparable a un SAMU. De totes maneres es pot 
plantejar en el pròxim Consell d'Indústria. 

 
El Sr. Miró, regidor delegat de Sanitat explica que els serveis d'emergències depenen d'una 
concessió de Conselleria. Creu Roja és una entitat que presta el seu voluntariat i fa ajudes, però 
no d'emergència. 
De totes maneres l'assistència mèdica mentre es desplaça l'ambulància la pot prestar el Centre 
de Salut ja que la policia local trasllada als sanitaris des del Centre de Salut fins al lloc de 
l'emergència. 

 
La Sra. Alfaro, regidora delegada de Serveis Socials puntualitza que en l'emergència que ha citat 
el Sr. Molina, en tot moment el malalt va estar atés per un metge i infermera del Centre de Salut 
que el van acompanyar i controlar fins que va arribar l'ambulància. 

 
 
• Han llegit que els municipis de la província d'Alacant reprenen la desinfecció massiva contra el 

coronavirus. Tractors d'Aspe fumiguen els carrers més concorreguts i Benidorm posa 21 operaris 
per al mateix. Encara que moltes poblacions no han parat de netejar zones públiques amb gran 
trànsit de persones, com a centres de salut o col·legis, aquestes labors s'han multiplicat aquests 
dies davant la magnitud que està adquirint aquesta tercera ona. Ahir sense anar més lluny va 
observar que bombers de la Generalitat i equips forestals estaven fent aqueixa labor ací pel que 
es va alegrar molt. 
Preguen que continuen fent eixa labor de desinfecció més assíduament en la mesura del possible 
perquè els veïns i el seu grup ho agrairan. 

 
El Sr. Alcalde indica que es va sol·licitar que feren aquesta desinfecció, però de totes maneres la 
desinfecció és contínua, des de fa un mes hi ha dues persones fent desinfecció diària pels carrers 
i dos de suport en col·legis, en edificis municipals i els dijous també ve una cuba gran totes les 
setmanes. 

 
• Han vist que retornen 36.000 euros per minoració dels Serveis Socials Generals. Amb les 

necessitats que hi ha en aquest moment, els ha semblat rar que no hi haja necessitat d'emprar 
eixa xifra en més atencions i ajudes. Quina explicació pot donar? 

 
El Sr. Alcalde respon que es va rebre per part de Conselleria i Diputació, subvenció per a totes les 
necessitats i ajudes a famílies a conseqüència de la pandèmia. En aquest temps s'ha duplicat 
l'atenció a les famílies i encara així després d'haver cobert totes les necessitats de lloguer, 
alimentació i altres ha sobrat diners de la subvenció i no es pot destinar a altres necessitats pel 
que s'han de retornar. 

 
• Els han informat que un veí de Banyeres persona major, de risc i infectada per Covid va demanar 

a Serveis Socials que per estar en les condicions que estava no podia acudir a recollir el servei de 
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menjar en estar confinat, i se li va contestar que els caps de setmana no existia aquest servei pel 
que va haver de contactar directament ell amb Creu Roja que va accedir desinteressadament 
com sempre a tirar una mà a eixe veí. Per a no arribar a aqueix extrem i no quedar malament 
amb els veïns que necessiten ajuda i més amb els temps que corren, preguen des del seu grup 
que perquè això tan desagradable no torne a succeir posen els mitjans disponibles que creguen 
oportuns tant econòmics com humans, ja que són els que governen i tenen la solució a les seues 
mans. 

 
El Sr. Alcalde indica que li estranya molt ja que totes les persones que no podien fer la compra 
per estar confinats o un altre motiu, eres ateses,  ja que des de Serveis Socials s'ha coordinat 
amb Càritas, Creu Roja i Protecció Civil eixa assistència. El servei el prestaven tots ells, a cada 
ciutadà li podia prestar el servei una associació. 
Pot ser que des de Serveis Socials li donaren aqueix telèfon perquè l'ajuntament no presta aqueix 
servei els caps de setmana. 

 
El Sr. Miró, regidor delegat de Sanitat indica que si es tracta d'un cas del cap de setmana anterior 
van contactar amb ell dissabte i els va donar directament el telèfon de Creu Roja perquè presta el 
servei coordinat amb Serveis Socials i en ser dissabte no estaven, però en tot moment van 
disposar del servei. 

 
La Sra. Alfaro, regidora delegada de Serveis Socials, aclareix que el protocol els caps de setmana 
que no hi ha atenció per part de l'ajuntament és trucar a un telèfon i poden atendre-li de Creu 
Roja o Protecció Civil. Però no pot dir que va cridar a Serveis Socials i no li van atendre perquè 
era dissabte i no va poder parlar amb Serveis Socials perquè no treballen. 

 
• En un registre d'entrada que va revisar fa un temps se'ls demanava des de l'Assemblea Local de 

Creu Roja un contenidor i una paperera perquè mancaven d'ella, després de fer els seus 
esbrinaments continuen sense tindre'l i la gent continua tirant els desaprofitaments al sòl. Pel que 
li preguem que atenguen eixe requeriment de l'Assemblea Local de Creu Roja, pel bé de tots, 
moltes gràcies. 

 
El Sr. Alcalde indica que ho tindrà en compte, però els contenidors està previst que desapareguen 
enguany pel que pel temps que queda no pensaven comprar més, però l'estudiaran. 

 
• Han llegit en el facebook de nou, una gran crítica als posseïdors de gossos i el tracte que aquests 

donen a les seues deposicions. Expliquen clarament la insolidaritat dels seus amos en referència 
al seu comportament al no evitar que embruten parets i rodes dels cotxes, etc., i que no netegen 
adequadament els excrements, embrutant les voreres. Suggereixen que es prenga algun tipus de 
mesura i s'arribe fins i tot a la sanció, si no hi ha més remei. Pensen que l'Ajuntament deu i pot fer 
alguna cosa per a atendre aquestes reclamacions dels veïns. Quines mesures pensen adoptar 
sobre aquest tema? 

 
El Sr. Alcalde indica que es tracta d'un tema molt complicat perquè les persones que van amb les 
seues mascotes i aquestes fan les seues deposicions, miren cap a un costat i es veuen que no hi 
ha ningú, alguns, no tots perquè també hi ha gent molt responsable, no les recullen. 
De totes maneres el regidor de Seguretat i Trànsit, té en marxa una ordenança de convivència, en 
la qual hi haurà reflectides coses com aquestes, i la sanció corresponent. També es reflectirà 
sancions per a qui no traga el fem a l'hora corresponent, o deixe fem en llocs on no correspon, i 
per a qui moleste amb soroll als veïns a hores que no siguen les adequades. 
Eixa ordenança quan estiga acabada de redactar, es passarà als portaveus perquè puguen 
estudiar-la i presentar les seues aportacions, i esperen que amb ella es puga regular per fi aquest 
tema. 

I no havent-hi més assumptes de què tractar, pel Sr . Alcalde-President es tanca la sessió, sent 
les 23.00 hores, de tot la qual cosa jo, el Secreta ri, en done fe. 
 
 

L'ALCALDE       EL SECRETARI 
 


