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ACTA DEL PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES D E MARIOLA CELEBRAT EL 
DIA 25 DE MARÇ DE 2021. 
 
A Banyeres de Mariola, sent les 20:00 hores del dia 25 de març de 2021, es reuneixen en 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 
No assisteix 
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 
 
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 28/01/2021. 
2) Aprovació del Pla Local de Cremes del T.M. de Ba nyeres de Mariola. 
3) Modificació festius locals 2021. 
4) Moció sobre la unitat de la llengua. 
5) Moció per la llibertat d’expresió. 
6) Despatxos extraordinaris. 
 
Part no resolutiva  
7) Dació de compte de la relació de decrets des del  25 de gener de 2021 fins el 21 de març de 
2021. 
8) Precs i preguntes. 
................................................................................................................................................................... 
 
El Sr. Alcalde excusa l'assistència de la regidor Beatriz Francés Tortosa, per intervenció quirúrgica. 
 
1) Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ante rior de data 28/01/2021.  
 
El Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna observació a l'acta. No formulant-se cap, és aprovada per 
unanimitat dels presents. 
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2) Aprovació del Pla Local de Cremes del T.M. de Ba nyeres de Mariola.  
 

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SANITAT, CON SUM, SEGURETAT, TRÀNSIT, 
PROTECCIÓ CIVIL I MEDI AMBIENT DE 16 DE MARÇ DE 202 1 SOBRE L’APROVACIÓ DEL PLA 

LOCAL DE CREMES EN BANYERES DE MARIOLA 
 
Tenint en compte que l'anterior Pla Local de Cremes va ser aprovat per la Direcció Territorial de la 
Conselleria de Medi Ambient a l'octubre de 1998, i la seua posterior modificació per a adaptar-ho a la 
normativa va ser aprovada pel Ple de 28 de setembre de 2010. 
 
Actualment, derivat de la redacció del Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals, es revisa l'anterior 
i es redacta un nou Pla Local de Cremes adaptat i conforme a les noves normes aplicables. 
 
El Pla Local de Cremes té per objecte establir la normativa al fet que es troba subjecte l'ús cultural del 
foc en el terme municipal des de la perspectiva de disminuir al mínim el risc d'incendi forestal.  
 
Vist que el nou Pla Local de Cremes ha sigut redactat pel David Belda Miró Enginyer Tècnic Forestal 
de l'empresa Belda Ingenieros S.L.   
 
Aquest Pla es redacta d'acord amb les directrius establides a tal fi pel Decret 98/1995, de 16 de maig, 
del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la llei 3/1993, Forestal de la Comunitat 
Valenciana i les normes tècniques que s'estableixen en la RESOLUCIÓ de 31 de març de 2014, del 
conseller de Governació i Justícia, per la qual s'aprova el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals de la 
Demarcació Forestal d'Alcoi. 
 
Les regulacions i normes contingudes en aquest Pla Local de Cremes, seran aplicable en la totalitat 
del terme municipal de Banyeres de Mariola exclòs el nucli urbà, entenent com a tal el sòl classificat 
en el vigent Pla General d'Ordenació Urbana com a urbà.  
Això és així degut a les característiques de les zones agrícoles del municipi. 
Amb caràcter general, queda exclòs de l'àmbit d'aplicació d'aquest Pla Local de Cremes qualsevol 
activitat que, malgrat requerir l'ús del foc, no haja sigut explícitament indicada. En cap cas podrà 
aplicar-se aquest pla o les seues determinacions a l'autorització de cremes de residus industrials, 
urbans o assimilables, l'eliminació dels quals queda subjecta a la seua regulació específica. 
 
Considerant que li és aplicable la següent normativa: 
 
- Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat Valenciana 
(DOGV núm. 2168, de 21/12/93). 
- Ordre de 30 de març de 1994, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regulen les 
mesures generals per a la prevenció d'incendis forestals (DOGV núm. 2245, de 14/04/94). 
- Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 
3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV 
núm. 2520, de 1/6/95). 
- Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual aprova el plec general de 
normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'execució d'obres i treballs que 
es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants (DOCV núm. 4678 de 27/01/04). 
- Ordre de 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es regulen 
mesures extraordinàries per a la prevenció d'incendis forestals durant el període de Setmana Santa i 
Pasqua (DOCV núm. 4959, de 04/03/05). 
- Resolució de 10 de març de 2014, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Emergències, sobre reducció dels horaris aptes per a la realització de cremes (DOCV núm. 7242, de 
27/03/14). 
- Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional 
de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural (DOCV núm. 
7.620, de 22/09/15). 
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- Resolució de 28 de gener de 2016, del director territorial de València, sobre delegació de 
competències per a l'autorització prèvia d'accions o activitats de l'ús del foc a la província de València 
(DOCV núm. 7721, de 16/02/16). 
- Resolució de 12 de maig de 2017, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre 
modificació del període de cremes (DOGV núm. 8040, de 16/05/2017). 
- Resolució de 26 de gener de 2018, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre 
modificació del període de cremes (DOGV núm. 8224, de 31/01/2018) 
- Llei 13/2018, d'1 de juny, de la Generalitat, de modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la 
Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8309, de 04/06/2018) 
- CORRECCIÓ d'errors de la Llei 13/2018, d'1 de juny de la Generalitat, de modificació de la Llei 
3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8314, 
de 11/06/2018) 
 
No obstant això, com la normativa és canviant s'haurà de consultar en cas de realitzar actualitzacions 
o revisions del pla. 
 
La Comissió Informativa de Sanitat i Consum, Seguretat i Trànsit, Protecció Civil, i Medi Ambient 
dictamina favorablement per majoria absoluta, amb els vots favorables del Grup Municipal 
Compromís per Banyeres de Mariola (representa 8 vots) i del Grup Municipal Popular (representa 4 
vots) i l'abstenció del Grup Municipal Socialista (representa 1 vot) l'adopció del següent acord: 
 
PRIMER: Aprovar el Pla Local de Cremes de Banyeres de Mariola redactat per David Belda Miró 
Enginyer Tècnic Forestal de l'empresa Belda Ingenieros S.L. 
 
SEGON: Remetre el Pla Local de Cremes de Banyeres de Mariola, per a la seua aprovació, a la 
Direcció Territorial de Medi Ambient a Alacant de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Desenvolupament Rural. 
 
TERCER: Les normes del Pla Local de Cremes començaran a regir l'endemà al de la seua aprovació 
pel Director Territorial de Medi Ambient a Alacant, regulant la crema de restes agrícoles durant tot 
l'any. 
 
QUART: L'aprovació d'aquest Pla Local de Cremes deroga l'anterior pla, així com qualsevol normativa 
municipal anterior sobre la mateixa matèria que s'opose a aquest. 
 
CINQUÉ: Facultar el Sr. Alcalde, o qui legalment li substituïsca, per a la signatura de quants 
documents o escrits siguen necessaris i la realització dels tràmits pertinents per a l'execució del 
present Acord. 
 
No obstant això, el Ple acordarà allò que considere procedent. 
 
Pren la paraula la portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Ferre, exposant el que es disposa en 
el dictamen. 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Sempere, indicant que malgrat haver 
rebut el pla la nit anterior al ple, li sembla correcte el que es disposa i votarà a favor. 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Popular, Sr. Molina, dient que el seu grup també 
votarà a favor. 
 
El Sr. Alcalde puntualitza que el pla estava en Secretària en l'expedient del Ple, a la disposició de tots. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels dotze regidors presents, acorda 
aprovar aquest punt de l'ordre del dia. 
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3) Modificació festius locals 2021.  
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE FESTES, PROT OCOL, PATRIMONI I TURISME 

DE 16 DE MARÇ DE 2021, SOBRE LA APROVACIÓ DE LA MOD IFICACIÓ DELS FESTIUS 
LOCALS PER A L’ANY 2021 

 
 
Vist que el passat 22 d'octubre de 2020 el Ple de la Corporació Municipal, amb l'esperança que la 
vacunació i les mesures de protecció enfront de la situació de la Covid-19 foren millors, va aprovar els 
dies 22 i 23 d'abril com a festius locals retribuïts i no recuperables per a aquest any 2021. 
 
Aquest acord plenari es va remetre a la Direcció Territorial de la Conselleria d'Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball, i per Resolució de 23 de desembre de 2020, del Conseller 
d'economia sostenible, sectors productius, comerç i treball, va aprovar el calendari de festes locals, 
retribuïdes i no recuperables, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2021. (publicat en el 
DOGV Núm. 8985 de 29.12.2020). 
 
Per desgràcia, la situació actual no permet la celebració de les festes populars de cap mena. El 
passat 2 de febrer la UNDEF, després de reunir-se amb la Consellera de Salut de la Generalitat 
Valenciana, va emetre un comunicat oficial en el qual manifestava que: “serà impossible posar les 
nostres Festes al carrer pel fet que la situació actual per la qual estem passant amb el Covid-19 és 
gravíssima i una miqueta irregular respecte als contagis, altres variants del virus i la vacunació”. 
Com a conseqüència d'aquesta situació la Comissió de Festes de Sant Jordi juntament amb la 
Confraria de Sant Jordi van emetre, el passat 20 de febrer de 2021, un comunicat conjunt en el qual 
informaven que havien decidit per unanimitat suspendre les festes de Sant Jordi de 2021.  
 
Com ja va succeir l'any passat, la voluntat d'aquest Ajuntament ha sigut la d'esperar el màxim per a 
veure l'evolució de la pandèmia i avaluar si existia la possibilitat de celebrar les festes o no, encara 
que a la vista de la situació ha resultat impossible. 
 
S'ha consultat el canvi de festius locals a diverses associacions locals. 
 
La Comissió Informativa de Festes, Protocol, Patrimoni i Turisme dictamina favorablement per majoria 
absoluta, amb els vots favorables del Grup Municipal Compromís per Banyeres de Mariola 
(representa 8 vots) i l'abstenció del Grup Municipal Popular (representa 4 vots) i del Grup Municipal 
Socialista (representa 1 vot) l'adopció del següent acord: 
 
Primer : Proposar a la Direcció Territorial de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball que s'anul·len els festius locals 22 i 23 d'abril de 2021 a Banyeres de 
Mariola (Resolució de 23 de desembre de 2020, DOGV Núm. 8985 de 29.12.2020) i designar com a 
nous dies festius locals, retribuïts i no recuperables, per a 2021 els dies: 
  
Divendres 29 d'octubre anterior a Tots els Sants. 
Dimarts 7 de desembre pont entre la Constitució i la Puríssima. 
 
Segon : Comunicar aquest acord a la Direcció Territorial de la Conselleria d'Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball. 
 
No obstant això, el Ple acordarà el que estime oportú. 
 

Pren la paraula el Sr. Alcalde indicant que en el ple extraordinari de 22 d’octubre de 2020 es 
va aprovar la proposta de festius locals per a 2021 per als dies 22 i 23 d’abril, esperant que enguany 
la situació sanitària creada per la pandèmia de la covid haguera evolucionat de manera positiva 
suficientment com per poder celebrar les festes de Moros i Cristians. 
No obstant això eixa evolució positiva no ha arribat al nivell que haguérem desitjat i, 
desgraciadament, encara queda molt per avançar. 
Acabem de passar la quarta onada de contagis que, juntament amb les anteriors, han fet passar la 
malaltia al nostre poble a més de 900 persones i amb 16 defuncions. I aquestes dades són només les 
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registrades. No estan inclosos ací ni els casos de la primera onada (que no es van poder registrar per 
la inesperada aparició de la malaltia i la falta de materials) ni les persones que eren de Banyeres però 
no estaven ací empadronades. 
 
A aquesta situació, cal afegir el comunicat que s’ha fet arribar als ajuntaments, fruit de la reunió de 
Coordinació de seguretat de mesures COVID entre la Generalitat Valenciana i la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies. En aquest comunicat es demana la col·laboració de tots els 
ajuntaments vist que durant els pròxims dies (fa referència a falles i a la Setmana Santa) es produiran 
situacions socials i familiars que propicien la propagació de la pandèmia. 
Per tant, es recomana suspendre qualsevol acte o esdeveniment de caràcter religiós o cívic, així com 
la convocatòria d’activitats festives, per evitar el contagi i la propagació del virus. Així com es manté el 
tancament preventiu i la suspensió cautelar d’activitats en centres on es desenvolupen activitats 
festeres tradicionals. 
 
Aquest document, ve signat pel Director General de l’Agència de Seguretat i Resposta a les 
Emergències de la Conselleria de Justícia i pel president de la FVMP i, malgrat estar dirigit 
principalment a les poblacions que celebren falles, la magdalena o la Setmana Santa, és 
perfectament extrapolable a les nostres festes. 
 
Per tot això exposat anteriorment, s’ha cregut, per responsabilitat sanitària, ajornar els dies festius. El 
fet de no ser dies laborals els dies 22 i 23 podrien induir a grups familiars i d’amistats a fer encontres 
(dinars, esmorzars...) per celebrar unes festes que no podem portar a terme. 
Recordem que l’origen de la 4a onada van ser els encontres familiars i d’amistats que es van portar a 
terme els dies de Nadal i Cap d’Any. 
Des de l’Ajuntament hem de fer tot el possible per reduir les possibilitats de contagis i, més encara, de 
possibles defuncions. 
Tots i totes, que estem ací, ens agradaria poder celebrar les festes com cal però no pot ser, i toca ser 
responsables: deixar d’una banda els nostres desitjos personals i actuar pel bé general de la població. 
  
Per això, s’han proposat unes altres dates en els últims mesos de l’any, amb l’esperança que la 
situació haja millorat més encara, ja que la majoria de la població s’espera que estiga vacunada. 
Es va proposar els dies 29 d’octubre (divendres anterior a Tots Sants) i 7 de desembre (dia entre la 
Constitució i la Puríssima) i així es va transmetre a les associacions i organitzacions locals que 
habitualment se’ls consulta: Parròquia, l’Associació Empresarial, Ames de Casa, Comissions Obreres, 
Comissió de Festes, Comissió de la Malena, Unió de Treballadors, UGT,.  
 
Només la Comissió de Festes i AEBI (Associació d’Empresaris de Banyeres Industrial) van contestar 
de manera desfavorable. La resta no han contestat entenent-se com a favor o, si no, com a 
indiferència al canvi. 
  
Per tant, es proposa modificar els festius locals de 2021 als dies 29 d’octubre i 7 de desembre, i es 
traslladaria a la Direcció Territorial de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball. 
 
 
Pren la paraula la portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Ferre, indicant que és una decisió 
difícil perquè aqueixos dies per tradició, haurien d'estar celebrant-se les festes de Sant Jordi, i és un 
sentiment que qualsevol veí o veïna de Banyeres porta molt dins, però basant-se en les 
recomanacions sanitàries i per responsabilitat política han de canviar els dies i per tot això el Grup 
Compromís votarà a favor del canvi. 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Sempere, expressant que per a atendre 
les recomanacions rebudes de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i per respecte al 
càrrec que ocupa en aquest ajuntament, el vot del seu grup serà a favor del canvi. 
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Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Popular, Sr. Molina, exposant que van proposar en la 
Comissió de Festes del 16-3-2021 el canvi dels dies festius a l'abril, per les dates que figuren en 
aquesta proposta, que són el 29 d'octubre i el 7 de desembre. 
En aquesta comissió va haver-hi bastants intervencions que preferien deixar-ho com estava. 
Els empresaris, per exemple en l'escrit que van presentar a l'ajuntament demanaven respectar les 
dates ja previstes, perquè havien fet la seua programació comptant amb aquestes. 
Convoquen un Consell Escolar el 22/3/2021, només per a forçar l'opinió dels assistents sobre aquest 
tema i alguns també van opinar que preferien els dies fixats a l'abril. 
Els tres col·legis locals, Fundació Ribera, Alfonso Iniesta i el Broseta els van dir que la seua 
proposició era responsabilitat i competència seua. 
Però ells van consensuar l'assignació dels dos dies lectius que a ells els corresponen i al final els van 
fixar en el 21 i 26 d'abril la qual cosa esperen done suport a l'Ajuntament. 
És clar que aquesta vegada no han aconseguit, com en altres ocasions, el consens que haguera 
d'existir en aquest tema i s'aprova el canvi emprant la seua majoria absoluta. 
Per tot això el seu vot serà l'abstenció 
 
El Sr. Alcalde, respon al Sr. Molina, que només dues associacions de totes les consultades, han 
manifestat estar en contra del canvi, i el tema dels dies no lectius del col·legi, s'arreglarà en funció del 
que es decidisca en el Ple. Li sembla molt trist, que ja que sempre els reclama responsabilitat, que 
ara també ho fóra el Grup Popular perquè si aqueixos dies són festius podrien augmentar les 
trobades i per tant els contagis i ja hi ha hagut bastants morts per la pandèmia. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per 8 vots a fa vor (7 de Compromís i 1 del PSOE) i 4 
abstencions del Grup Municipal Popular, acorda apro var aquest punt de l'ordre del dia. 
 
 
4) Moció sobre la unitat de la llengua.  
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’EDUCACIÓ, AGR ICULTURA, ZONA 
D’ACAMPADA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE 16 DE MARÇ D E 2021 SOBRE LA UNITAT DE 
LA LLENGUA 
 
Exposició de motius:  
 
El valencià/català, parlat de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer, deriva d’una continuïtat 
lingüística mil•lenària que ha donat lloc a una realitat unitària dins la seua diversitat, tal com ho 
reconeix la lingüística romànica partint dels criteris científics habituals. Aquesta unitat lingüística no es 
veu en cap cas qüestionada per l’existència d’altres denominacions territorials, tradicionals o 
populars, com ara alguerès, mallorquí, menorquí, eivissenc, andorrà, formenter o fragatí. En tots els 
casos, aquestes denominacions alternatives es refereixen a la mateixa llengua, hui parlada per més 
de deu milions de ciutadans europeus.  
 
En efecte, l’existència d’aquestes denominacions alternatives no fa sinó palesar que el valencià/català 
és la llengua pròpia de tots aquests territoris: de Catalunya, del País Valencià, de les Illes Balears, de 
la Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent, de l’Alguer i d’Andorra. 
 
Aquesta unitat lingüística ha patit, en les darreres dècades, diversos intents de fragmentació per part 
d’algunes instàncies i institucions públiques fet especialment greu, atés que no només constitueix un 
atac frontal envers un patrimoni lingüístic que hauria de ser orgullosament compartit pels estats i 
regions d’Andorra, Espanya, França i Itàlia, sinó, també, un menysteniment absolut del rigor científic i 
acadèmic dels experts en la matèria filològica. 
 
En el cas de les institucions públiques espanyoles, ha quedat constatat que la denominació històrica 
de “valencià”, emprada oficialment al País Valencià, ha servit de pretext perquè l’advocacia de l’Estat 
considerara que la llengua pròpia del nostre territori no és la mateixa que la de Catalunya o la de les 
Illes Balears. En el mateix sentit, diverses pàgines web d’organisme oficials com ministeris i altres ens 
estatals,  ofereixen les opcions lingüístiques de català i valencià separadament –com si foren llengües 
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diferents–. Això suposa no només una despesa addicional i supèrflua sinó també un dany cultural 
injustificat.  
 
El fet que des de les institucions públiques no s’assumisca amb naturalitat la unitat del valencià/català 
es tradueix en una manca de coordinació en les polítiques culturals dels diversos governs del seu 
domini lingüístic. 
 
Els centres culturals i acadèmics de referència, com l’Institut Ramon Llull, haurien de poder comptar 
amb la participació de tots els governs de les comunitats autònomes on el valencià es llengua oficial, 
quelcom que hui no és possible pel temor que això puga generar falses polèmiques a propòsit de la 
unitat de la llengua. 
 
Una altra conseqüència d’aquesta manca de coordinació política és que la reciprocitat total dels 
mitjans audiovisuals en llengua catalana arreu dels territoris on és oficial, no és encara possible, més 
enllà de qüestions tècniques de segon grau, per un motiu molt similar. I, finalment, el fet de no 
assumir la unitat lingüística en les polítiques públiques genera disfuncions com ara que els continguts 
audiovisuals doblats en valencià/català pels governs i televisions públiques dels diversos territoris no 
puguen compartir-se recíprocament, sinó que calga, fins i tot, en alguns casos, doblar dues o tres 
vegades en diferents varietats dialectals els mateixos continguts, la qual cosa és especialment 
perjudicial en un sector clau per al foment de l’ús social del català entre les generacions més joves 
com és l’audiovisual. 
 
El Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat l’any 1986, ja va reclamar la 
coordinació entre els territoris de llengua catalana a la manera de la Unió de la Llengua Neerlandesa: 
una comissió intergovernamental per a la coordinació de les polítiques lingüístiques; una comissió 
interparlamentària, per vetllar per la coherència entre les legislacions lingüístiques, i un consell de la 
llengua i de les lletres que agrupe les institucions acadèmiques i culturals més rellevants. Aquesta 
proposta, tanmateix, no s’ha fet mai realitat, de manera que la llengua catalana, i els seus parlants, 
continuen patint aquesta manca de coordinació política i administrativa.  
 
D’altra banda, el febrer del 2017 els governs de Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears 
van signar l’anomenada Declaració de Palma, un text que pretenia posar les bases d’una veritable 
cooperació cultural i lingüística entre els governs d’aquests territoris però que, finalment, no s’ha 
materialitzat en polítiques públiques concretes. 
 
La Comissió Informativa d'Educació, Agricultura, Zona d'Acampada i Participació Ciutadana, en la 
sessió de 16 de març de 2021 dictamina favorablement, per majoria absoluta amb el vot favorable del 
Grup Municipal Compromís per Banyeres de Mariola (8 vots) i l'abstenció del Grup Municipal Popular 
(4 vots) i el Grup Municipal Socialista (1 vot), l'adopció del següent acord: 
 
1.- Reconèixer i declarar la unitat del valencià/català, sense que aquest fet supose menystenir altres 
denominacions existents. 
 
2.- Rebutjar qualsevol mesura que impose impediments normatius, administratius, tècnics o socials 
als ciutadans de les comunitats autònomes on aquesta llengua és oficial de poder viure amb 
normalitat i amb garanties aquesta unitat lingüística. 
 
3.- Instar al Govern de l’Estat a reconèixer pública i oficialment la unitat del valencià/català, a corregir 
els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a vetllar perquè cap institució pública o 
empresa privada de l’Estat espanyol fomente el secessionisme lingüístic del valencià/català en la 
seua activitat. 
 
4- Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya, al 
Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts valencianes, al Govern  de les Illes Balears i al 
Parlament de les Illes Balear, al Govern d’Espanya, al Congrés dels Diputats i al Senat.  
 
 
No obstant, el Ple de la Corporació acordarà allò que estime oportú. 
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Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Sempere, indicant que en la 

comissió informativa ja van votar en contra de la urgència d'aquesta moció i de la qual s'inclou en el 
següent punt de l'Ordre del dia, perquè existeixen assumptes més greus que resoldre, i no ficar-se en 
un debat sobre que llengua parlem, simplement tenint clar que llengua es parla en la nostra terra i no 
deixant-la callada ja és una manera de defensar-la. 
Tot el que demana Compromís en aquesta moció ja ho té reflectit l'Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, institució que té per funció determinar i elaborar si escau, la normativa lingüística del 
valencià. Per tant serà competència de la mateixa determinar la normativa oficial del valencià en tots 
els seus aspectes, vetlar per l'ús normal del valencià i defensar la seua denominació i entitat. 
Pensen que no cal perdre més temps a debatre aquesta moció perquè hi ha temes més importants en 
aquest moment als quals cal dedicar atenció. 
 
El Grup Municipal Socialista és a favor de tot l'exposat en la moció. 
 
 

Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Popular, Sr. Molina, exposant que “dicen en la 
exposición de motivos de su moción “El valenciano/catalán hablado desde Salses a Guardamar 
……………..” 
Que nosotros sepamos en la Comunidad Valenciana se habla el valenciano, no el valenciano/catalán. 
Dicen: “En efecto, la existencia de estas denominaciones alternativas no hace sino patentizar que el 
valenciano/catalán es la lengua propia en todos estos territorios: de Catalunya, de la Comunidad 
Valenciana……………” 
Reiteramos lo dicho anteriormente, en la Comunidad Valenciana no se patentiza para nada que el 
valenciano/catalán sea la lengua propia de la Comunidad Valenciana, aquí y en la práctica totalidad 
de nuestra Comunidad, se habla el valenciano a secas. 
Dicen: “que esta unidad lingüística ha sufrido en los últimas décadas intentos de fragmentación 
…………..” 
Esta presunta e hipotética unidad del valenciano/catalán, que nosotros sepamos no está contemplada 
en nuestro Estatut, ni avalada legalmente, por lo que más bien parece una ensoñación por su parte. 
Dicen: “En el caso de las instituciones públicas españolas, ha quedado constatado que la 
denominación del “valenciano”, empleada oficialmente en la Comunidad Valenciana, ha servido de 
pretexto para que la abogacía del Estado considerara que la lengua propia de nuestro territorio no es 
la misma que la de Catalunya o la de las Islas Baleares” 
Totalmente de acuerdo que nuestra lengua propia no es la misma que la de 
Catalunya o la de las Islas Baleares. 
Dicen: “El hecho de que las instituciones públicas, no se asuma con naturalidad la unidad del 
valenciano/catalán ………………..” 
Pues claro, no se asume porque la unidad del valenciano/catalán no existe y no queremos que en 
esta Institución, o se en nuestro Ayuntamiento, se asuma con naturalidad la unidad del 
valenciano/catalán, porque legalmente y oficialmente no conocemos su existencia.  
Mostramos nuestro rechazo al contenido de esta moción que más que resolver alguna problemática 
concreta de los ciudadanos, creemos que más bien la agrava, en un momento delicado donde 
nuestras preocupaciones deberían estar centradas en la reconstrucción económica de nuestro pueblo 
y Comunidad y velar por la salud de las personas que queremos. 
Aci en Banyeres de Mariola es xarra i es conviu plenament en Valenciá y es respecta al castellano 
parlan. L’Ajuntament fa molts dels seus comunicats en la llengua propia, tots els funcionaris l’entenen. 
No existeix cap problema amb la llengua, inclusive en els castellano parlans, per lo tant entenem que 
no fa falta prende més mesures. 
Desde ya hace años existen mecanismos de convalidación de títulos entre las Comunidades 
Autónomas y que hace que cualquiera que sale del Sistema Educativo público Valenciano o Catalán, 
pueda ser funcionario en Catalunya y en nuestra Comunidad, realizando u homologando previamente 
un curso de Catalán o Valenciano, lo que demuestra que no es lo mismo. Podríamos poner un 
ejemplo significativo y es que el Director de TV3 es Valenciano. 
Nosaltres defensem el Valenciá i la seua promoció. No de bades, varem crear la Academia 
Valenciana de la Llengua i varem blindar la llengua en el Estatut i li donarem encaix i protección legal. 
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Nosotros creemos en el Valenciano y en su promoción, pero no a base de imposición y los tribunales 
así lo han corroborado. 
L’Administració esta per a resoldre problemes i fer cumplir la llei. En cap cas pot perseguir a les 
empreses i comersos per si empren una llengua o l’altra, perque aixó no es propi de democracies 
avançades del segle XXI. 
La Comunitat Valenciana te les seues institucions propies que mai han format part d’una Comunitat 
política amb Catalunya o amb les Balears. Asumir políticament que la nostra llengua s’anomena 
Catalá es equivalent a dir que allí s’utiliza una llengua pura i aci en Banyeres o en la Comunitat 
Valenciana ens hem dedicat a versionar-la. No es com funciona, la riqueza está en la diferència, en 
els matisos y es plantem davant els intents d’homogeneització d’una llengua que ens identifica com a 
poble. 
Por tanto, nuestra postura es clara, coordinación y colaboración para hacer la vida más fácil a los 
ciudadanos, sí, promoción del uso del Valenciano sin imposiciones y que pueda convivir con el 
Castellano, también, pero nunca daremos soporte a la sumisión y a la subyugación de los 
Valencianos. 
No anem a ser Catalans de segona cuan podem ser Valencians de primera. 
El Estatut deja bien claro que nuestra lengua es el Valenciano y si quieren cambiarlo, háganlo por el 
medio legal correspondiente. 
Y en el punto 2, nos proponen lo siguiente: 
“Rechazar cualquier medida que imponga impedimentos normativos, administrativos, técnicos o 
sociales a los ciudadanos de las comunidades autónomas donde esta lengua es oficial, de poder vivir 
con normalidad y con garantías de esta unidad lingüística” 
Este punto es muy fuerte, podríamos decir que aparte del sectarismo, aquí se instala la censura a 
todo el mundo que democráticamente pueda discrepar de esta inexistente unidad lingüística. Quien 
ose poner cualquier pega o impedimento, será condenado a morir en la hoguera. 
Y Vds. acaban de llevar a este Pleno otra moción que titulan LIBERTAD DEEXPRESION. Vaya 
hipocresía, se han quitado Vds. la careta, así como se han retratado y han puesto al descubierto cual 
es su verdadero pensamiento y forma de entender la Libertad de Expresión, al proponer este punto 2, 
muy diferente a lo que tratan realmente de aparentar diariamente. 
Por todo ello, nuestro voto será en contra.” 
 

Pren la paraula la portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Ferre, responent al Sr. 
Sempere que sempre hi haurà assumptes més importants que tractar, però en algun moment s'haurà 
d'abordar aquest. 
Respecte a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la seua exposició ho explicarà. 
 
Al Sr. Molina li diu que tots i totes tenen clar que ací es parla valencià i respecte a quan parla de 
l'Estat Espanyol, que diu que no és la mateixa llengua, veurà en l'apartat 6 del dictamen de 
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que el que cita no és del tot real, i s'alegra molt que aquesta 
moció haja servit perquè faça la seua exposició en valencià ja que sempre les fa en castellà. 
 
Posarem un exemple en primera persona: jo he viscut en Banyeres des que vaig nàixer fins els 18 
anys (que vaig marxar a estudiar a Castelló). La meua família és valencianoparlant i sempre he fet ús 
de la meua llengua, el valencià, tant al meu poble natal, aquest, com a Castelló, on vaig anar a 
estudiar la carrera de magisteri. Quan vaig finalitzar, vaig anar a treballar al principat d'Andorra, 
parlant el meu valencià; era curiós que tothom m'entenguera i jo entenguera a tothom, ja que allí a 
l'idioma oficial li diuen català. El mateix em va passar quan vaig anar a treballar a Cerdanyola, 
Barcelona i Girona... A dia d'avui encara em resulta sorprenent que hi haja gent que puga contradir la 
unitat de la llengua (l'anomenem com l'anomenem) basant-me en la meua pròpia experiència.  
A ningú se li ocorreria dir que l'idioma que es parla a Cadis no és el mateix que es parla a Saragossa, 
tot i que hi ha moltes paraules que no s'expressen de la mateixa forma i la seua fonètica siga 
variable... al igual passa a l'idioma que es parla a Argentina, Mèxic, Cuba... a tot això se li diu 
VARIANT DIALECTALS, que són la RIQUESA DE LA LLENGUA. Si aquesta qüestió la tenim clara: a 
tots els llocs abans anomenats (Andalusia, Aragó, Mèxic, Cuba, Argentina...) parlen la mateixa 
llengua  tot i que la gent l'anomena de diferents formes (castellà o espanyol), per què no podem 
acceptar que el valencià és la mateixa llengua que el català, o a la inversa? Sí, la nostra llengua, com 
passa a totes les llengües del món, té variants dialectals segons el lloc on es parle (passa ací mateix, 
de Banyeres al Camp de Mirra ja hi ha paraules a les que anomenem diferent). 
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Hem començat amb un exemple personal i, per finalitzar, basaré el nostre argument per la defensa de 
la unitat de la llengua en estudis de filòlegs. Ara llegiré alguns fragments de l'apartat del DICTAMEN  
que va fer l'Acadèmia Valenciana de la Llengua el 9 de febrer de 2005, sobre els principis i criteris per 
la defensa de la denominació i l'entitat del valencià: 

1) “... la llengua pròpia i històrica dels valencians, des del punt de vista de la filologia, és també 
la que comparteixen les comunitats autònomes de Catalunya i de les Illes Balears i el 
Principat d'Andorra. Així mateix és la llengua històrica i pròpia d'altres territoris de l'antiga 
corona d'Aragó (la franja oriental aragonesa, la ciutat sarda de l'Alguer i el departament 
francès dels Pirineus Orientals)...” 

2) “ El fet que una llengua es parle en diferents demarcacions polítiques o administratives no és 
una característica exclusiva del valencià, sinó la situació més habitual en les llengües del 
món...” Posa exemples del portuguès a Portugal i Brasil, de l'anglès a Anglaterra, EEUU, 
Austràlia... 

3) “... compartir una llengua equival també a compartir el legat cultural que s'ha trasmés en eixa 
llengua. Però això no implica que els valencians no tinguem unes senyes d'identitat i unes 
característiques culturals pròpies...” 
 

6) “ És un fet que a Espanya hi ha dos denominacions igualment legals per a designar esta llengua: la 
de valencià, establida en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i la de català, reconeguda 
en els estatuts d'Autonomia de Catalunya i les Illes Balears, i avalada per l'ordenament jurídic 
espanyol (annex 8) i la jurisprudència (annex 9). L'existència d'eixes dos denominacions pot crear 
equívocs sobre la cohesió de l'idioma en alguns contexts... Per esta raó l'AVL considera necessari 
que els governs autonòmics implicats, en col·laboració amb el Govern espanyol, adopten les mesures 
pertinents a fi que s'hamornitze la dualitat onomàstica del nostre idioma amb la projecció d'este com a 
una entitat cohesionada i no fragmentada... ” 
 
Per tot el que s'ha argumentat, el Grup Compromís ha presentat aquesta MOCIÓ PER LA UNITAT 
DE LA LLENGUA com a necessària, per tal de crear harmonia lingüística i normalitzar el seu ús entre 
les administracions que la fan servir. 
 

Intervé el Sr. Alcalde per a respondre-li al Sr. Molina que ningú ha dit que siguem catalans de 
segona, som valencians de primera, però això no vol dir que no parlem la mateixa llengua que en 
altres zones es denomine català, mallorquí… 
Una cosa és políticament, que tots tenen clar que en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, diu que el valencià és la nostra llengua, però una altra cosa és la qüestió filològica o 
lingüística. 
Li indica al Sr. Molina que una cosa és que fent ús de la seua llibertat d'expressió diga que el valencià 
i el català no són el mateix idioma, i una altra que la seua exposició estiga basada en raons i 
arguments filològics i lingüístics. 
Diu que l'any 1997, sent president de la Generalitat el popular Eduardo Zaplana, les Corts 
Valencianes encarreguen al Consell Valencià de Cultura un dictamen sobre la llengua. 
En aqueix dictamen es diu que el valencià forma part del sistema lingüístic que els corresponents 
Estatuts d'Autonomia dels territoris hispànics de l'antiga Corona d'Aragó reconeixen com a llengua 
pròpia. 
L'any 2001, amb el mateix president del PP en la presidència, es posa en funcionament l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua. Els nomenaments dels acadèmics es fan a proposta de les Corts 
Valencinas, aportant cada partit els seus candidats. Evidentment el Partit Popular, amb la majoria que 
comptava en les Corts, va aportar la majoria d'acadèmics. 
L'any 2005, sent president de la Generalitat el popular Francisco Camps, s'encarrega un dictamen 
l'AVL, creada pel Partit Popular, per a veure si diuen una cosa diferent que els agrade més. 
El Sr. Alcalde torna a citar algunes expressions del dictamen on s'indica que lingüísticament és el 
mateix idioma. 
Finalment, el mateix 2005, l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, format per les tres 
universitats valencianes, realitza un comunicat sobre el Dictamen de l'AVL en la qual també 
reconeixen la unitat de la llengua, i cita a tots els territoris on es parla. 
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Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per 8 vots a fa vor (7 de Compromís i 1 del PSOE) i 4 vots 
en contra del Grup Municipal Popular, acorda aprova r aquest punt de l'ordre del dia. 
 
5) Moció per la llibertat d’expresió.  
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’EDUCACIÓ, AGR ICULTURA, ZONA 
D’ACAMPADA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE 16 DE MARÇ D E 2021 SOBRE LA LLIBERTAT 
D’EXPRESSIÓ 
 
 
La llibertat d'expressió és un dret fonamental que apareix recollit a l'article 19 de la Declaració 
Universal de Drets Humans on s'expressa que "tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; 
aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les opinions pròpies i el de cercar, rebre i difondre 
les informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres", així mateix aquest dret 
també apareix recollit a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea en el seu article 11 
garantint que "Tota persona té dret a la llibertat d'expressió. Aquest dret comprèn la llibertat d'opinió i 
la  llibertat de rebre o de comunicar informacions o idees sense que hi puga haver ingerència 
d'autoritats públiques i sense consideració de fronteres", és per això que, com no pot ser d'altra 
manera, l'Estat Espanyol recull també aquest dret a l'article 10.2 de la Constitució Espanyola on 
s'assumeix que "les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix 
s'interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i els acords 
internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya". 
 
És per això que aquest dret forma part de la base de les democràcies i, per tant, qualsevol limitació 
d'aquest ha de ser mínima i degudament justificada. 
 
Tot i això l'Estat Espanyol posa en perill la llibertat d'expressió al seu desplegament legislatiu, 
sobretot pel que fa als delictes d’injúries a la corona o altres institucions de l’Estat, així com amb la 
vaguetat de la definició del delicte de sedició, tots aquests en l’articulat del Codi Penal, tot i que una 
de les més greus amenaces a la llibertat   d’expressió i altres drets com la reunió pacífica, associació i 
lliure accés a la informació és la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat 
Ciutadana,   coneguda popularment com la Llei Mordassa.  
 
Tot aquest articulat representa una clara amenaça per a la llibertat d’expressió com així ho demostra 
la repetida publicació d’informes per part d’Amnistia Internacional en contra de la vaguetat de les 
definicions i l’excessiva gravetat de les condemnes per aquests delictes, a més cal nomenar les 
condemnes al Reino de España per part del Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg una 
qüestió significativa que entre els anys 1959 (Espanya es va incorporar el 1979 a la convenció de 
Drets Humans) i 2017 aquestes sumen 103 condemnes, cosa que no el situa entre els països 
europeus que més infringeixen aquests drets, no obstant cal assenyalar que 10 d’aquestes 
condemnes s’han signat en poc més que els últims 10 anys, és a dir que una cinquena part 
d’aquestes condemnes s’han produït en els últims anys, suposant una greu escalada en vulneració   
de drets humans per part de la llei espanyola. Amb aquest Codi Penal i la coneguda com Llei 
Mordassa s'han anat reprimint algunes expressions, tant polítiques com artístiques, publicades per 
diferents persones i grups en llocs com les xarxes socials, que han afectat des de cantants a 
periodistes o titellaires, una sèrie d'acusacions que sobre protegeixen institucions com la corona, 
deixant la crítica o, en alguns casos l'explicació de les situacions que l'envolten, d'injúries que poden 
comportar condemnes de presó. 
 
A més d’aquesta ambigüitat a l’hora d’aplicar lleis i garantir drets, cal fer esment a la tipificació de 
delictes únics als marcs legislatius dels països del nostre entorn i que deixen en indefensió jurídica les 
persones acusades, com per exemple el delicte de sedició, que és únic pel que fa al marc europeu, 
sent un fòssil de la legislació decimonònica que s’ha mantingut al nostre ordenament jurídic en una 
situació ambigua entre el delicte de   rebel•lió i el delicte contra l’autoritat pública. Aquesta presència 
ha possibilitat sentències els darrers anys, que ja han sigut contestades per Amnistia Internacional 
per ser  contràries als drets de llibertat d’expressió i de reunió pacífica dels condemnats. 
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La Comissió Informativa d'Educació, Agricultura, Zona d'Acampada i Participació Ciutadana, en la 
sessió de 16 de març de 2021 dictamina favorablement, per majoria absoluta amb el vot favorable del 
Grup Municipal Compromís per Banyeres de Mariola (8 vots) i l'abstenció del Grup Municipal Popular 
(4 vots) i el Grup Municipal Socialista (1 vot), l'adopció del següent acord: 
 
PRIMER Manifestar el seu compromís amb la defensa de la llibertat d’expressió com a dret 
fonamental recollit en la Declaració Universal dels Drets Humans, la Carta dels Drets Fonamentals de 
la Unió Europea i la Constitució espanyola. 
 
SEGON Mostrar la seua solidaritat amb totes les persones perseguides injustament per exercir el seu 
dret a la llibertat d’expressió, especialment aquelles per fer-ho a través de la  creació artística. 
 
TERCER Instar al Consell perquè inste al Govern Central a impulsar una reforma del Codi Penal amb 
l’objectiu de garantir el dret a la llibertat d’expressió derogant i/o revisant els articles 490.3, 496, 504 
525, 544 a 549 i 578. 
 
QUART Instar al Conseller perquè inste al Govern Central perquè derogue o modifique la Llei 
Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana en allò que vulnera les 
llibertats de reunió pacífica i associació, d'expressió i d'informació 
 
No obstant, el Ple de la Corporació acordarà allò que estime oportú. 
 

Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Sempere, exposant que el 
PSOE, i per extensió el PSPV, sempre ha defensat la reforma d'alguns aspectes del Codi Penal que 
concerneixen qüestions fonamentals com la llibertat d'expressió, en la qual s'emmarquen els delictes 
d'injúries en la Corona, contra els sentiments religiosos, d'injúries a les institucions de l'Estat i 
d'enaltiment del terrorisme, entre altres. 
El Ministeri de Justícia, la cartera del qual l'ostenta el magistrat Juan Carlos Campo Moreno a 
proposta del Partit Socialista, ja ha contemplat com a mesura legislativa l'inici d'aquesta reforma a 
iniciativa del propi Govern d'Espanya, que comptarà amb la participació del Ministeri d'Interior, també 
en mans d'un magistrat a proposta socialista, Fernando Grande-Marlaska. 
La revisió plantejada d'aquests delictes està enfocada als excessos en l'exercici de la llibertat 
d'expressió. Amb la proposta, seran sancionables les conductes que suposen un risc evident per al 
manteniment de l'ordre públic o que impliquen un tipus de conducta violenta, amb penes dissuasives, 
però no privatives de llibertat. 
La referència que Compromís fa en relació amb l'àmbit de la producció artística mereix un recordatori: 
la reforma del Ministeri de Justícia al·ludeix i empara expressament l'existència d'aquests elements en 
el context de la producció artística, cultural i intel·lectual, per la qual cosa deixaran de ser punibles. 
El PSOE va plantejar en 2015 un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei orgànica de Protecció de la 
Seguretat Ciutadana que el PP va aprovar únicament amb els seus vots. Una mesura legislativa que 
consolidava la sospita com a motiu justificant per a actuacions policials, tornant inestable el principi de 
seguretat jurídica. 
Al desembre de 2019, el PSOE i Unides Podem –com a part de l'acord de govern progressista de 
coalició- acordem substituir la Llei de Seguretat Ciutadana per una nova norma que garantisca 
l'exercici del dret a la llibertat d'expressió i reunió pacífica. Aquestes són les línies en les quals s'ha 
estat treballant des dels Departaments de Justícia i Interior. 
Dijous passat, 4 de febrer, el Congrés dels Diputats ja va rebutjar en bloc la pretensió del PP de 
mantindre en vigor la Llei orgànica de Seguretat Ciutadana, per la qual cosa la reforma continua amb 
la seua tramitació Parlamentària. Recordatori: la reforma de la Llei 4/1015 va ser proposada pel PNB 
al setembre de 2020 i va rebre el suport del PSOE i d'Unides Podem. En total, 203 vots favorables en 
el Congrés dels Diputats. PP i VOX van votar en contra. El compromís dels socialistes és clar i 
explícit. 
 
Espanya és un Estat de dret i una democràcia àmpliament ancorada en els fonaments constitucionals 
que garanteixen la llibertat i l'exercici de drets democràtics. Tot això és perfectament compatible amb 
l'existència d'aspectes del cos legislatiu que mereixen ser actualitzats. Igual que evoluciona la 
societat, ho fan també les seues lleis. 
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No es pot associar al fet que hi haja elements discutibles del cos legislatiu espanyol amb la 
inexistència d'una normalitat democràtica. Espanya és una democràcia plena amb una puntuació de 
8’12 sobre 10 en els indicadors del Global Democracy Index 2020, publicat per The Economist, 
situada per damunt de països com els Estats units, Itàlia o França. 
Les lleis es poden i s'han de revisar i això és, precisament, el que ajuda a desenvolupar el sistema 
democràtic al nostre país, no la seua permanent posada en dubte. 
La reforma que planteja el Ministeri de Justícia va més enllà, per tant, de la producció artística i 
cultural. És molt més ambiciosa que el que planteja la moció de Compromís i ja contempla totes les 
propostes d'acord que presenta en aquesta moció Compromís. 
Hi ha partits que defensem els drets constitucionals des de molt abans perquè el dret penal ni és 
l'eina més útil, ni és necessària, ni és per descomptat proporcionada per a respondre a 
comportaments el càstig penal dels quals suposaria un desànim per a llibertat d'expressió, tal com 
han declarat el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeu de Drets Humans, la Unió europea i la 
major part de la doctrina espanyola. 
 
Per tot l'exposat, el vot del Grup Municipal Socialista, serà a favor. 
 

Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Popular, Sr. Molina: 
Art. 20 de la Constitució Espanyola: aquestes llibertats tenen el seu límit en el respecte als drets 
reconeguts en aquest Títol, en els preceptes de les lleis que el desenvolupen i, especialment, en el 
dret a l'honor, a la intimitat, a la pròpia imatge i a la protecció de la joventut i de la infància. 
Perquè queda ben clar, a part de respectar els drets reconeguts en aquest Títol, cal tindre en compte 
també els preceptes de les lleis que el desenvolupen. Per això nosaltres estem a favor de la llibertat 
d'expressió, però tenint en compte aquests preceptes de les lleis. 
 
Llegim en l'exposició de motius el següent: 
 
……..,així com amb la vaguetat de la definició de sedició ………., 
I més a baix tornen a matisar: 
……… i que deixen en indefensió jurídica a les persones acusades, com per exemple el delicte de 
sedició………. 
I segueixen: 
………. ha possibilitat sentències els últims anys, que ja han sigut contestades per Amnistia 
Internacional, per ser contràries als drets de llibertat d'expressió i de reunió pacífica dels condemnats. 
Quantes sentències per sedició coneixen Vostés que s'han produït en aquests anys?. Nosaltres 
només una, la de Catalunya. 
Els notem molt preocupats pel delicte de sedició, com si anara una cosa quotidiana i que es produeix 
molt sovint, a nosaltres no ens preocupa en absolut i pensem que a la gran majoria dels ciutadans 
tampoc. 
Però clar, se'ls nota, Vostés es refereixen als sediciosos de Catalunya, no hi ha altres condemnats 
per aquest motiu últimament. 
De veritat Vostés creuen que han tingut indefensió jurídica?, doncs bé, allà Vostés, nosaltres creiem 
que no, perquè ha quedat comprovat i evidenciat. 
Pensen Vostés que el succeït a Catalunya va ser una reunió pacífica dels condemnats? És que 
Vostés no van veure les imatges, àmpliament difoses i els acords que van adoptar, no respectant i 
contravenint les lleis?. 
 
Aquest grup de polítics han sigut jutjats per un Tribunal de jutges experts i independents amb les 
màximes garanties processals i d'imparcialitat i a més amb una llum i taquígrafs mai vista i els han 
condemnats senzillament perquè han comés delictes, segons la llei, la qual, també es pot modificar, 
però mentre no es faça cal complir-la i res té a veure això amb La Llibertat d'Expressió consagrada en 
l'article 20 de la Constitució. 
I existeix una segona qüestió i es tracta del paràgraf que Vostés han eliminat a suggeriment del 
Portaveu del PSOE i que és: 
……. els exemples més recents són els condemnats als dos rapers Pablo Hasél i Valtónic. 
Bé, perquè a pesar que ara no figura en la moció presentada, per a intentar maquillar-la, si ho fa en 
l'anterior moció que ens va facilitar, per la qual cosa podem deduir que aquests dos delinqüents són 
un exemple per a Vostés, per molt que ara pretenguen dissimular-lo. 
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No ho entenem ni comprenem en absolut com s'atreveixen a portar mocions com les d'aquest tipus al 
nostre poble i que l'única cosa que poden provocar és malestar, divisió i rebuig en la majoria de 
ciutadans, perquè es tracta de mocions exclusivament polítiques que res aporten a la convivència 
dels veïns ni a la solució dels seus problemes, sobretot en l'època que estem travessant. 
Nosaltres, en certa manera, estem contents perquè s'han llevat la careta una altra vegada i han 
quedat retratats de nou, perquè demostren que tot això és el que veritablement pensen i els importa, 
no el que intenten aparentar diàriament. 
Doncs bé, si aquesta és la seua visió de la llibertat d'expressió, per descomptat no és la nostra i al 
meu grup del Partit Popular de Banyeres de Mariola li sembla, com a mínim, aquesta moció 
improcedent i de molt mal gust i a més és sorprenent que Vosté Sr. Alcalde i el seu Grup isquen a 
defensar i posen com a exemple a aquests delinqüents de la cultura o de la política. 
Per tot això, votarem en contra d'aquesta moció que pot atemptar contra molts sentiments, sobretot al 
de persones normals i pacífiques. 
 

Pren la paraula la portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Ferre, qui indica que abans 
de passar a la seua exposició vol respondre al Sr. Molina que està intentant tergiversar la moció, ja 
que ells han parlat de llibertat d'expressió en general i el portaveu del Partit Popular l'ha portada a la 
polèmica de Catalunya, i és veritat que en la moció que van presentar en la comissió informativa hi 
havia un exemple quan es parla de la llibertat d'expressió en l'art, de persones que canten, i es va 
llevar perquè el portaveu del grup socialista va dir que estaria a favor de la moció si llevaven els 
exemples. 
 
A continuació exposa que Freemuse és una organització internacional consultora de la ONU que 
defensa la llibertat d'expressió en l'art que, a data de 25 de febrer de 2021 van publicar “L'Estat de la 
llibertat artística 2021”. La majoria de titulars, recorde que és a nivell internacional, van destacar que 
ESPANYA VA SER EN 2019 EL PAÍS AMB MÉS ARTISTES CONDEMNATS A PRESÓ. Podeu 
pensar que 14 artistes condemnats a presó són pocs, però si pensem que és per fer ús d'uns drets, 
en són molts. De fet, l'Estat Espanyol va per davant d'Irà (13), Turquia (9), Myanmar (8), Egipte (6), 
Xina (5) o Rússia (4). I no sols passava en 2019, ja que també es reflecteix el lideratge de l'Estat 
Espanyol en aquest tema a l'any 2018. En un estat que forma part de la Unió Europea, que presumeix 
de Constitucionalitat, de drets, de llibertats... no pot estar encapçalant any rere any les llistes 
d'empresonats (o condemnats a presó) per la llibertat d'expressió. L'article 20 de la Constitució 
Espanyola reconeix la llibertat d'expressió com a dret fonamental, ja que ve d'un dret humà; tot i així, 
des de la Plataforma de la Defensa de la Llibertat d'informació han elaborat un informe jurídic on 
analitzen algunes normes que consideren incompatibles amb la llibertat d'expressió, com serien el 
delictes contra l'honor, defensa dels símbols de l'estat, ofensa als sentiments religiosos, discurs 
d'odi... però realment sols se sent ofès qui vol sentir-se, ja que perfectament podríem estar ofesos de 
qualsevol comentari que ens diuen o, simplement, agafar eixa ofensa i convertir-la en llibertat 
d'expressió. 
 
Sense anar més lluny, fa uns dies, la comissària de Drets Humans del Consell d'Europa, Dunja 
Mijatovic, va traslladar a les autoritats espanyoles la seua preocupació per les creixents condemnes 
d'artistes i activistes en els últims anys.  A més, el mateix dia, la Comissió de Venècia va reclamar a 
l'Estat Espanyol una reforma urgent de la coneguda com LLEI MORDASSA (2015). L'òrgan consultiu 
del Consell d'Europa en matèria constitucional recomana una avaluació en profunditat del 
funcionament pràctic de la normativa i el seu impacte en els drets humans, pel seu potencial 
repressiu. Al final, el Consell d'Europa acaba ressaltant una obvietat: adaptar el Codi Penal als 
estàndards internacionals de llibertat d'expressió, per salvaguardar-la. 
Que a l'Estat Espanyol no hi ha una llibertat d'expressió real i que es vulneren els drets fonamentals 
és una realitat que no ens hem inventat cap grup polític o cap persona, ja que són moltes les entitats 
internacionals que demanen que es revise el codi penal de l'Estat Espanyol, moltes de les quals 
forma part aquest mateix estat. 
 
Des del Grup Compromís volem que es complisquen els Drets Humans i, per aquest motiu, hem 
presentat aquesta MOCIÓ i la recolzarem. 
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Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Popular per a relacionar els delictes comesos 
pels sentenciats que havien posat com a exemple en la primera moció: Pablo Hasel i “Valtonic”. 
 

El Sr. Alcalde, li respon que en la comissió ja es va tractar el tema i es van llevar els 
exemples, tal com va sol·licitar el portaveu del Grup Socialista, per això no entén que li diga que s'ha 
maquillat la moció. 
Indica que totes les mocions que es presenten al Ple, primer es presenten als portaveus de l'oposició i 
s'intenten consensuar. 
 

Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Socialista, indicant al Sr. Molina que les 
comissions informatives estan per a plantejar preguntes i treballar i resoldre els temes que després 
passen al Ple. 
Li prega que quan vagen a les comissions estiguen atents i facen preguntes com fa ell perquè el Grup 
Popular no fa cap pregunta i s'abstenen, per a evitar fer aquests plens tan llargs i pesats i no hi ha per 
què aguantar un tostó com en l'anterior ple de pressupostos. 
L'únic que parla en les comissions informatives és el portaveu del Grup Socialista, i el Grup Popular 
s'aprofita del seu treball. 
 

Pren la paraula el Sr. Molina, responent al Sr. Sempere que espera que retire l'expressió 
“tostón”, perquè ell va fer una gran faena i treballa tant com el Sr. Sempere, no pregunta perquè 
sempre té el torn de paraula abans el Grup Socialista, i ell el que fa és escoltar i després traure les 
seues conclusions i està en el seu dret. 
 

El Sr. Alcalde, respon al Sr. Molina que en la comissió dels pressupostos es va canviar l'ordre 
d'intervenció, i el Grup Popular tampoc va preguntar res, va dir que ho tenia tot clar. 
 

El Sr. Molina respon que ell pregunta als tècnics. 
 

El Sr. Alcalde indica que pot preguntar sempre que vulga als tècnics però les comissions 
informatives estan precisament perquè els polítics que governen exposen els temes als companys de 
l'oposició i aquests puguen fer preguntes sobre els assumptes que es tracten. 
 

Intervé la Sra. Clemente, del Grup Popular indicant al Sr. Sempere, portaveu del Grup 
Socialista que no generalitze perquè alguns membres del Grup Popular si que pregunten en les 
comissions. 
 

El Sr. Sempere li demana disculpes si s'ha sentit ofesa, però matisa que ell es referia al 
portaveu del Grup Popular. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per 8 vots a fa vor (7 de Compromís i 1 del PSOE) i 4 vots 
en contra del Grup Municipal Popular, acorda aprova r aquest punt de l'ordre del dia. 
 
 
6) Despatxos extraordinaris.  
 
El Sr. Alcalde pregunta als portaveus dels diferents grups si existeix alguna cosa a tractar en aquest 
punt responent-li aquests que no. 
 
 
7) Dació de compte de la relació de decrets des del  25 de gener de 2021 fins el 21 de març de 
2021. 
 
Per secretaria s'adona dels decrets d'alcaldia dictats en el període comprés entre el 25 de gener de 
2021 fins al 21 de març de 2021, tots dos inclusivament. 
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El Sr. Alcalde passa a donar compte també de dos informes del departament d'intervenció. 
 
Aprovació de la liquidació del pressupost  
 
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada amb caràcter ordinari el 23/02/2021, va adoptar, entre 
altres, el següent acord, que transcrit de manera literal diu: 
 
Vist l'Informe de la Intervenció Municipal relatiu a la Liquidació del Pressupost 2020 i en compliment 
del que es disposa en l'article 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Junta de Govern Local, per delegació 
de l'Alcaldia, acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici 2020, degudament elaborada per la unitat 
encarregada de la seua confecció i que posa de manifest els següents resultats: 
 
Resultat Pressupostari: -535.424,26 euros (saldo negatiu) 
Resultat Pressupostari Ajustat: -535.424,26 euros (coincideix amb l'anterior) 
Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses Generals: 4.481.633,79 euros. 
 
SEGON.- Donar compte de la Liquidació del Pressupost de l'exercici 2020 aprovada per aquesta 
Junta de Govern al Ple de la Corporació en la primera sessió que se celebre i remetre còpia de la 
mateixa a l'Administració General de l'Estat i de la Comunitat Autònoma. 
 
TERCER.- Donar compte del grau de compliment de les inversions financerament sostenibles que es 
detallen en l'expedient de la Liquidació del Pressupost de l'exercici 2020, d'acord amb el paràgraf 2n 
del punt 6 de la Disposició Addicional 16a del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, al Ple de la Corporació en la primera sessió que se celebre, i publicar-lo en el portal web 
municipal. 
 
DACIÓ DE COMPTE INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLE S. 
 
Per l'Alcalde s'adona de l'informe d'intervenció de data 22 de febrer de 2021 sobre les inversions 
financerament sostenibles: 
 
"INFORME D'INTERVENCIÓ - INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES – LIQUIDACIÓ 
PRESSUPOST 2020 
 
El paràgraf 2n del punt 6 de la Disposició Addicional 16a del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, referida a les inversions financerament sostenibles, estableix que: “Anualment, 
juntament amb la liquidació del pressupost, es donarà compte al ple de la Corporació Local del grau 
de compliment dels criteris previstos en els apartats anteriors i es farà públic en el seu portal web”. 
Vist el que es disposa en la disposició anterior, d'acord amb l'informe tècnic recaptat, aquesta 
Intervenció que subscriu, emet el següent INFORME 
 
Seguiment de les inversions sostenibles, liquidació de l'exercici 2020 
 

Expt . Promotor  Denominaci ó Impo rt  
total 

Inversió 
executada 

fins al 
moment 

Situaci ó 
de l’obra 

Anys 
seguiment 

Grau de compliment del s 
criteris de estabilitat 
pressupostària i deute 
públic referit a la inversió 

000030/201
4-GENSUB 

Diputació 
Provincial 
Alacant 

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

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

2015-2016-
2017-2018-
2019-2020 

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

000045/201
4-GENSUB 

Diputació 
Provincial 
Alacant 

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

60.000,00 + 
3.000,00 
(projecte) 

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

2015-2016-
2017-2018-
2019-2020 

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

000070/201
4-GENSUB 

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

24.867,98 24.867,98 Finalitzada. 
Recepció:: 
29/12/2015 

2016-2017-
2018-2019-
2020 

Atesos els consums, en 
factures de KWH, en el 
2014, 2015, 2016 , 2017, 
2018 i 2019 períodes abans 
i després de la realització 
de la reforma de substitució 
de la fusteria exterior, 
continua generant un 
estalvi o reducció de la 
despesa elèctrica, per 
millora de l'envolupant 
tèrmica, i escàs 
manteniment, d'un 11,20% 
aproximadament, amb la 
consegüent millora en 
aïllament acústic, segons 
dades estimades. 

000040/201
5-GENSUB 

Diputació 
Provincial 
Alacant 

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

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

2016-2017-
2018-2019-
2020 

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

000027/201
6-GENSUB 

Diputació 
Provincial 
Alacant 

Millora de diversos 
trams del clavegueram 
del nucli urbà 

150.000,00 150,000,00 Finalitzada, 
acta 
recepció 
13/10/2017 

2017-2018-
2019-2020 

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

000060/201
7-GENSUB 

Diputació 
Provincial 
Alacant 

Millora d'enllumenat 
públic urbanització 
esquena carrer Biar 

9.413,11 9.413,11 Finalitzada, 
acta 
recepció 
08/03/2019 

2019-2020 No s'han realitzat labors de 
manteniment per ser 
inexistents. 

000060/201
7-GENSUB 

Diputació 
Provincial 
Alacant 

Reparació d'enllumenat 
públic carrer Sant Jordi 

9.532,57 9.532,57 Finalitzada, 
acta 
recepció 
08/03/2019 

2019-2020 No s'han realitzat labors de 
manteniment per ser 
inexistents, en haver-se 
canalitzat les instal·lacions 
adequadament. 

000060/201
7-GENSUB 

Diputació 
Provincial 
Alacant 

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

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

2018-2019-
2020 

Existeix un estalvi, quant a 
manteniment, en ser 
inexistent, per tractar-se 
d'instal·lacions noves. S'ha 
evitat la deterioració per 
arrossegaments de terres 
per temporals de pluja, 
igualment en els 
recorreguts per als 
vianants. 
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000060/201
7-GENSUB, 
obra nº 
54/Diput 

Ajuntament Restauració 
urbanització esquena 
carrer Biar 

17.199,99 17.199,99 Finalitzada. 
Recepció: 
26/04/2018 

2018-2019-
2020 

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

000060/201
7-GENSUB, 
obra nº 
55/Diput 

Ajuntament Reparació  Ruta dels 
Molins 

56.578,00 56.578,00 Finalitzada. 
Recepció: 
22/03/2018 

2018-2019-
2020 

Reparació de ruta junta el 
va riure, millora en els 
recorreguts de la Ruta dels 
Molins amb guany quant a 
seguretat de trànsit  de 
visitants en la zona, havent 
de fer menys funcions de 
desbrossament i 
manteniment recorregut. 

000060/201
7-GENSUB, 
obra nº 
56/Diput 

Ajuntament Reconstrucció d'un 
rocòdrom en les 
instal·lacions del 
pavelló poliesportiu 
municipal 

25.399,99 25.399,99 Finalitzada. 
Recepció: 
05/04/2018 

2018-2019-
2020 

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

000068/201
7-GENSUB 

Diputació 
Provincial 
Alacant 

Inversions d'arbratge 
en espais urbans de 
titularitat municipal 

--- --- ---   No s'ha executat 

000048/201
8-GENSUB 

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

349.000,00 349.000,00 Finalitzada. 
Recepció: 

14/11/2019 

2019-2020  Es compleix, els objectius 
de la inversió, atesa una 
necessitat social vital per a 
aquest col·lectiu. 

000065/201
8-GENSUB 

Ajuntament Reforç estructura 
coberta mercat 

30.057,91 30.057,91 Finalitzada. 
Recepció: 

10/04/2019 

2019-2020  Existeix un estalvi, quant a 
manteniment, en ser 
inexistent, per tractar-se 
d'instal·lacions noves. 

000072/201
8-GENSUB 

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

25/10/2019 

2019-2020  Segueix sense produir 
manteniment, donada 
l'execució de cunetes i 
sobreeixidors de l'aigua del 
camí, que prolonga la vida 
d'aquest. 

000073/201
8-GENSUB 

Ajuntament Adequació i millora 
carrer Sant Agustí 

79.450,80 79.450,80 Finalitzada. 
Recepció: 

14/11/2019 

2019-2020  No hi ha manteniment en 
tractar-se d'instal·lacions 
noves. 

000075/201
8-GENSUB 

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

43.924,56 43.924,56 Finalitzada. 
Recepció: 

04/12/2019 

2019-2020  El canvi de lluminàries de 
VSAP per altres de LED, 
comptant el manteniment, 
va suposar en el seu 
moment reducció de la 
despesa teòrica del 66% 
aproximat en el consum 
elèctric de la zona 
modificada. En l'actualitat 
continua sostenible i 
existeix un estalvi, quant a 
manteniment, que és 
menor que anteriorment 

000052/201
9-GENSUB 

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

--- --- Finalitzada. 
Recepció: 

06/07/2020 

 2020 Existeix un estalvi, quant a 
manteniment, en ser 
inexistent, per tractar-se 
d'instal·lacions noves. S'ha 
evitat la deterioració per 
arrossegaments de terres 
per temporals de pluja, en 
els recorreguts per als 
vianants, connectant 
adequadament, el pas per 
als vianants a través del riu 
Vinalopó. 
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000065/201
9-GENSUB 

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

--- --- Finalitzada. 
Recepció: 

10/12/2020 

 2020 El canvi de lluminàries 
VSAP per altres de LED, 
comptant el manteniment, 
va suposar en el seu 
moment, la reducció de la 
despesa teòrica del 64% 
aproximat en el consum 
elèctric de la zona 
modificada. En l'actualitat 
continua sostenible, existint 
un estalvi quant a 
manteniment, que és 
menor que anteriorment i 
despesa energètica. 

000078/202
0-GENSUB 

Diputació 
Provincial 
Alacant 

Subministrament de 
vehicle elèctric pur o 
etiqueta ambiental zero 

  Pendent de 
licitació per 
la Diputació 
Provincial 

2020 Pendent de licitació per la 
Diputació Provincial 

 
La corporació queda assabentada. 
 
 
8) Precs i preguntes.  
 
El Sr. Alcalde pregunta si algun portaveu vol fer algun prec o pregunta. 
 
El Sr. Sempere, portaveu del Grup Socialista indica que no té cap pregunta. 
 
El Sr. Molina, portaveu del Grup Popular per a a fer diversos precs i preguntes: 
 
• Després de les nostres denúncies en xarxes socials, donant-nos suport sempre en les queixes de 
molts veïns ens podria contestar sobre: 
 
1.Quines mesures han pres o pensen prendre en la neteja dels Grafitis que existeixen hui dia en 
moltes façanes del nostre poble a part del qual existeix a l'entorn del col·legi Alfonso Iniesta? 
 
El Sr. Alcalde respon que quan saben qui ha sigut, especialment si es tracta d'adolescents, es fa un 
treball educatiu i han de netejar-lo ells, en altres casos alguns a poc a poc van desapareixent i altres 
s'intenten llevar amb les màquines de l'equip de neteja. 
 
2. Saben que gràcies a les seues queixes estan endreçant el parc que hi ha enfront de l'institut però 
Pensen reposar els bancs deteriorats en aquest parc i mantindre la seua neteja durant tot l'any? 
 
El Sr. Alcalde respon que li resulta curiós que vol atribuir-se les millores d'aqueix parc perquè l'ha 
denunciat. Aqueixa actuació ja estava aprovada anteriorment en un ple perquè forma part d'una 
inversió en les àrees industrials i es van detallar totes les actuacions i el seu grup va votar a favor. 
A més ja formava part d'una subvenció de l'any anterior que per la pandèmia no es va poder realitzar. 
Quan ho va denunciar ja sabia perfectament que s'anaven a fer aqueixes millores. 
 
3. Sobre el Parc Caní sabem que alguna cosa faran pels veïns, per la qual cosa els agraïm que 
hagen fet cas a les nostres queixes. Ara no ens queda més que demanar-los que facen el que 
puguen en el tema de la llum perquè aquest dilluns i dimarts quan es va fer de nit sabem que no hi 
havia servei i la gent va haver d'anar-se a altres zones a passejar a les seues mascotes. 
 
El Sr. Alcalde respon que s'està estudiant igual que la font per a beure les mascotes, que està 
comprada però s'ha de solucionar un problema de canalització que hi ha. 
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• Han rebut queixes de diversos joves que han sigut obligats de males maneres i baix amenaces a 
abandonar diverses pistes del poliesportiu pel mer fet de no tindre el carnet. Han estat estudiant els 
estatuts del poliesportiu i és obligatori tindre el carnet per a poder utilitzar les seues instal·lacions, 
igual que l'edat obligatòria per a traure's el carnet és als 16 anys, per la qual cosa preguen veure si 
poden ser una mica més comprensius i si només les utilitzen esporàdicament sempre que no hi haja 
reserves d'aquestes pistes i no s'estan utilitzant per algú que tinga carnet, deixen-los practicar esport 
sense haver de tornar a cridar-los l'atenció perquè hi ha molt poc que oferir per al divertiment dels 
joves, i li ho agrairien. 
 
El Sr. Alcalde respon que s'ha modificat l'ordenança dels preus del poliesportiu, i existeix la 
possibilitat de traure un carnet per a menors de 14 anys a un preu molt baix, 10 euros anuals, perquè 
pogueren reservar les pistes. És cert que hi ha vegades que hi ha grups que estan jugant i cap té el 
carnet i la pista està reservada o jugarà gent amb el carnet, evidentment han de deixar-la lliure perquè 
tenen preferència els que tenen carnet. 
Des de consergeria sí que s'anima que tots els usuaris tinguen carnet, també per si els passa alguna 
cosa jugant. 
 
Intervé el Regidor d'Esports, Sr. Amorós, indicant que cal recordar que estem en pandèmia i els 
conserges també han de controlar que els grups siguen del número que correspon i que es respecten 
les distàncies. 
 
 
• Alguns veïns del carrer Beneixama ens han demanat si els podem traslladar la petició de reforçar 
l'enllumenat en la seua zona. Pregaríem que ho solucionen al més prompte possible. 
 
El Sr. Alcalde respon que es revisarà, però creu que estan els fanals que correspon com en tots els 
carrers, encara que cal tindre en compte que només hi ha habitatges a un costat. 
 
 
• Sé que ens fem pesats en el tema de la recollida de fem, però no ens diga que la culpa la tenen els 
veïns per traure el fem a deshores que això ja ho sabem, però el principal per a poder dir això, és 
primer des del compliment de l'empresa que recull per a poder donar exemple, per a després fer 
aquestes crítiques posteriors i el nostre grup veient que no fan cas, els tornem a demanar per activa i 
per passiva que es respecte l'hora de recollida de la mateixa perquè està estipulat el seu horari i 
veiem que continua incomplint-se per l'empresa contractada, causant moltes molèsties als veïns. 
 
El Sr. Alcalde respon que ja li ho va dir en la comissió d'hisenda i li ho ha comunicat a la regidora de 
neteja que ha parlat ja amb l'empresa. 
 
 
• En la zona Industrial ens han demanat diversos empresaris que per favor posen més papereres en 
zones que manquen d'elles i que es reforce una mica més la neteja en les zones dels polígons. 
 
El Sr. Alcalde respon que es tindrà en compte i es revisarà. 
 
• En les passades assemblees de barri, a les quals dóna molta importància perquè presumeix 
d'escoltar el poble, li van proposar alguna millora viària, per la qual cosa es fan ressò d'aqueixes 
demandes de fa un any i els recorden si poden regular la circulació en l'eixida des de Capritx cap al 
mercat mitjançant un parell de semàfors, ja que aqueix tram del carrer Laporta s'estreny tant, que és 
complicada la circulació per a dos cotxes en tots dos sentits al mateix temps, havent d'ocupar les 
voreres causant també problemes de seguretat als vianants que passen per allí. Si pogueren realitzar 
un estudi sobre aquest tema seria bo perquè es podrien crear unes bones voreres per a major 
seguretat en tindre un tram fixat amb un sentit o un altre en estar regulat per semàfors. 
El Sr. Alcalde li respon que intenten fer cas de totes les propostes de les assemblees de barri, i tant el 
regidor de seguretat i trànsit com el cap de la policia local, estan estudiant i de fet ja han trobat alguna 
possible solució a aqueix problema. Avança que no serà amb semàfors però sí que s'intentarà 
eixamplar una mica les voreres. 
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• En la zona de la Font Santa es va realitzar un passeig que era per als vianants fa uns anys, aquest 
passeig no es va fer per a ser utilitzat per vehicles. Després de realitzar un estudi en la zona i haver 
rebut queixes al nostre grup per diversos veïns, s'ha pogut verificar que sí que és utilitzat per cotxes, 
per la qual cosa li preguem que tornen a deixar-lo per als vianants com antigament era, posant les 
balises que falten o es troben deteriorades i en el seu cas afegint més perquè això no torne a succeir. 
 
El Sr. Alcalde respon que el passeig continua sent per als vianants, encara que alguns propietaris 
tenen accés a les seues parcel·les, es pot estudiar si vol que tanquen l'accés a tots però igual algú se 
li queixa, Sr. Molina. 
 
• Sabem que ve en teoria el bon temps i diversos dies festius i que tenen pensat obrir la zona 
d'acampada del Molí L’ Ombria després de Pasqua. Prega que continuen estant alerta per a evitar la 
massificació que tantes molèsties causa als veïns que allí viuen, sobretot pel tema del Covid, ara que 
ha baixat la incidència, així estarien tots més tranquils i segurs i el poble li ho agrairia. 
 
La Sra. Ferre, regidora delegada de la zona d'acampada, respon que en la comissió ja ho va explicar i 
va dir que després de Pasqua, veurien les mesures sanitàries i la situació i a partir d'ací decidiran què 
fer. 
 
El Sr. Alcalde indica també que des de l'ajuntament s'està intentant reforçar amb protecció civil i 
policia local la zona, com s'ha fet aquest cap de setmana de Sant Josep. 
 
• En aquests dies en què m'he acostat al Mercat Municipal a realitzar les meues compres han sigut 
moltes queixes les que he rebut per bastants mercaders que m'han comentat que després de 
demanar-los diverses vegades el poder ampliar el seu negoci ja que existeixen diversos locals per a 
llogar, vostés els han anat donant llargues i no han solucionat les seues demandes pel que m'han 
donat trasllat a mi i al meu grup, per la qual cosa els pregue: Atenguen al més prompte possible les 
seues demandes perquè seria bo per a ells. 
 
El Sr. Alcalde respon que algunes sol·licituds no es poden atendre perquè hi ha un reglament del 
mercat, aprovat en una altra època, i hi ha alguns impediments com que els llocs han de ser contigus. 
Des de l'equip de govern tant aquesta legislatura com l'anterior, s'ha facilitat que s'obriren parades 
licitant-se les vacants i fins i tot a vegades s'ha quedat desert per no presentar-se ningú. 
Anima al Sr. Molina al fet que pregunte que llocs volen i a veure amb el reglament si pot ser o no. 
 
• Coneixem que en la legislatura anterior va presentar el grup Municipal del Partit Popular una moció 
consensuada pel Grup del PSOE i per Compromís sobre la creació dels CAMINS ESCOLARS, ens 
poden aclarir si la realitzaran en el que queda de legislatura? 
 
El Sr. Alcalde li indica que a curt termini no es podrà realitzar. Hi ha una sèrie d'obres que es 
realitzaran en alguns carrers que impossibilitaran eixos camins escolars segurs de moment, però la 
intenció sí que és fer-ho quan es puga perquè xiquets i xiquetes puguen anar caminant i no amb 
cotxe al col·legi. 
 
• Des del departament de Serveis Socials alguns funcionaris ens van plantejar al nostre Grup del 
Partit Popular, si poguérem prestar de manera puntual el local que posseïm en l'annex de 
l'Ajuntament pel que vam decidir per majoria prestar aquest local perquè puguen desenvolupar el seu 
treball de manera més segura pel tema del Covid-19. La qual cosa els traslladem en aquest ple 
perquè siguen coneixedors i també els demanem que ens posen uns cadenats en els armaris on 
tenim els nostres arxius, així com els faciliten una contrasenya pròpia per a poder utilitzar el nostre 
ordinador. 
 
El Sr. Alcalde li agraeix el seu oferiment, i li diu que així veurà com és evident la falta d'espai que hi 
ha a l'ajuntament i que va posar en dubte en l'anterior ple. 
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• Aquest mateix matí s'han acostat al parc Vila Rosario després d'haver rebut nombroses queixes 
perquè la bassa de la part de dalt té aigua estancada i està començant a produir mosquits i olors. La 
barana de fusta que envolta la part de dalt, també està en un estat lamentable amb claus oxidats i 
trossos de fusta trencats. 
Alguns gronxadors també estan trencats o els falten peces. 
Havent-hi aquest diumenge un concert, els estranya que estiga en aquest estat el que evidencia el 
seu descuit i deixadesa. 
Prega que facen el que procedisca ja que és un dels llocs més emblemàtics i visitats per turistes i 
veïns i no vol que es done una mala imatge del poble. 
 
El Sr. Alcalde li diu que s'està treballant en això, el canvi de baranes s'ha pressupostat i aquesta 
mateixa setmana s'ha posat terra llavada en la zona de joc infantil. Demà es netejarà la zona on estan 
les oques, i s'està treballant en el manteniment. Hui també han portat a una oca que estava malalta al 
veterinari. 
 
El Sr. Alcalde passa a respondre diverses preguntes que van quedar pendent del ple anterior. 
 
• Respecte a la recepció de les obres d'urbanització de la Unitat d'Execució d'Ondulats del Paper que 
va fer el portaveu Socialista, dir que al novembre de 2018 es va fer el document-acta de recepció de 
les obres, que va signar el Sr. Sempere com a regidor d'obres, i abans que finalitzara l'any de 
garantia de les obres, al maig de 2019 es fa un informe per part de l'arquitecte municipal de les 
deficiències de la urbanització, i es comunica i signen la notificació el 29 de maig de 2019, a 
Ondulados del Papel i Naves Campo del Oro, com a promotors d'aqueixa unitat d'execució. 
En aquest moment la reparcel·lació està aprovada i pendent d'inscriure's en el registre de  la propietat 
i en el moment d'inscriure's els vials passaren a ser de titularitat municipal però ara com ara no ho 
són. 
Els propietaris estan avisats de les deficiències. 
 
• Respecte a l'escrit que va presentar el Grup Popular amb data 18 de març sobre si, en el Ple 
Extraordinari de Pressupostos 2021, es va aprovar el primer esborrany, que es va facilitar a la 
Comissió d'Hisenda del 23 de febrer, o el segon esborrany de la Comissió d'Hisenda del dia 11 de 
març, dir-li que els pressupostos que es van aprovar van ser els de la 2a Comissió d'Hisenda que, 
conforme es va explicar en ella amb deteniment i detall, tenia unes modificacions respecte al primer 
esborrany. Per això, a més de la nova versió completa dels pressupostos 2021, se'ls va donar una 
fulla explicativa que jo mateix vaig confeccionar i on deixava clar que l'import del pressupost quedava 
en 8.590.327,57€. 
 
És cert i he comprovat que vaig tindre un error en la justificació dels pressupostos en dir la quantia 
total en un número (ja que vaig dir 8.890.327,57€ en compte de 8.590.327,57€). Però, com supose 
que vosté també s'adonaria, la resta de xifres que vaig desglossar al detall de cadascun dels capítols 
d'ingressos i de despeses són CORRECTES, i la suma d'aqueixos capítols en cadascun dels 
apartats, tant d'ingressos com de despeses, sumarien la xifra correcta de 8.590.327,57€. 
Per tant, queda clar que va ser un error meu puntual, ja que la resta de xifres són totes correctes, així 
com les xifres donades en l'última Comissió d'Hisenda. No obstant això, a l'expedient del Ple que 
vosté supose que va consultar, estava la proposta que s'emportava al ple, i que es va aprovar 
finalment, on apareixia també la quantia correcta de 8.590.327,57€. 
Per tant, queda clar quin pressupost es va aprovar. 
 
 
I no havent-hi més assumptes de què tractar, pel Sr . Alcalde-President es tanca la sessió, sent 
les 21.58 hores, de tot la qual cosa jo, el Secreta ri, en done fe. 
 
 

L'ALCALDE       EL SECRETARI 
 


