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ACTA DEL PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES D E MARIOLA CELEBRAT EL 
DIA 27 DE MAIG DE 2021. 
 
A Banyeres de Mariola, sent les 20:30 hores del dia 27 de maig de 2021, es reuneixen en el Saló de 
Sessions de la Casa Consistorial, les senyores i senyors que a continuació es relacionen sota la 
presidència del Sr. Alcalde-President, D. Josep Sempere i Castelló, assistits pel Secretari acctal, D. 
Miguel Sanchis Francés, amb la finalitat de celebrar el Ple Ordinari de la Corporació Municipal: 
 
 
SRS. ASSISTENTS 
 
Alcalde-President 
Sr. Josep Sempere i Castelló 
1ª Tinent d'Alcalde 
Sra. Rocío Alfaro Ramos 
2ª Tinent d'Alcalde 
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 
 
Existint quòrum suficient, s'obri la sessió d'acord amb el següent ORDRE DEL DIA : 
 
Part resolutiva  
1) Aprovació, si escau, de les actes de les session s anteriors de dates 16/03/2021 i 25/03/2021. 
2) Compte General 2020. 
3) Modificació de crèdits per incorporació de roman ent de tresoreria. 
4) Moció contra l’impost de dipòsit de residus no p erillosos en abocador. 
5) Moció per demanar la rectificació del Ministeri de Cultura de l’origen de les bandes de 
música valencianes en el Reial Decret 229/2021, de 30 de març de 2021. 
6) Despatxos extraordinaris. 
 
Part no resolutiva  
7) Dació de compte de la relació de decrets des del  22 de març de 2021 fins el 23 de maig de 
2021. 
8) Precs i preguntes. 
................................................................................................................................................................... 
 
 
1) Aprovació, si escau, de les actes de les session s anteriors de dates 16/03/2021 i 25/03/2021.  
 
El Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna observació a l'acta.  
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El Sr. Alcalde indica que en l'acta de 25 de març, en la part de castellà, pàgina 21, posa “sin de 
semana de San José” i hauria de posar “cap de setmana de San José” i també està malament en la 
part de valencià. 
 
El Sr. Sempere, portaveu del Grup Municipal Socialista, ha observat un error també en la pàgina 5 de 
l'acta del 25 de març, en la part de valencià, hi ha un paràgraf que pertany al punt de l'ordre del dia 
del pla de cremes i per tant cal llevar-lo. 
 
 
2) Compte General 2020.  
 
El Sr. Alcalde indica que el resultat del Compte General 2020, ja es va dir en el Ple anterior i a més es 
va tractar en la Comissió d'Hisenda del passat dia 24. No era necessari el pas per aquest Ple, però 
s'ha incorporat per a deixar constància. 
L'expedient s'ha remés per a la seua publicació a l'efecte d'exposició pública per un termini de 15 dies 
i 8 més a l'efecte de reclamacions i una vegada passat aquest temps passarà de nou per Comissió 
d'Hisenda i per Ple per a la seua aprovació definitiva si escau després de la votació. 
Es tracta simplement d'informar del procediment però en aquest Ple no correspon fer encara la 
votació. 
 
 
3) Modificació de crèdits per incorporació de roman ent de tresoreria.  
 
“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, HISENDA, URBANISME I CULTURA DEL 
DIA 24/05/2021 
 
Vista la memòria d'Alcaldia sobre la modificació de Pressupostos per Suplements de Crèdits amb 
càrrec al romanent de tresoreria (expedient 000042/2021-GENINT, modificació n. 5/2021), d'import 
total 893.165,63 euros. 
 
Vistos els informes elaborats per la Intervenció Municipal on s’informa favorablement l’expedient. 
 
Vist que l’Ajuntament disposa de romanent de tresoreria positiu de 4.481.633,79 euros. 
 
La Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme i Cultura dictamina favorablement, per un vot 
a favor (Compromís) i dues abstencions (PP y PSOE), la següent proposta d’acord al Ple de la 
Corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits n. 5/2021 amb la modalitat de 
Suplements de Crèdits finançats amb el romanent de tresoreria positiu, d'acord amb el següent detall: 
 
 

Altas en Gastos: 

Código partida presupuestaria - Denominación - Gast o a realizar Importe 

1330/60900 15000 

DERRIBOS EDIFICIOS 15000 

Derribo edificios 15000 

1510/61900 134148,71 

INVERSIONES EN URBANIZACION E INFRAESTRUCTURAS 1341 48,71 

Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos 17398,54 
Inversiones a realizar en los polígonos Les Molines, Barraquetes y Les Creus, con subv del 
IVACE 103801,17 

Proyecto diseño rotonda y estudio topográfico en Av. 9 d'Octubre (Ivo Eliseo Vidal Climent) 2299 
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Urbanización solar calle Misericordia 10650 

1531/62100 100000 

ADQUISICION TERRENOS 100000 

Compra terrenos bancales zona verde falda Santo Cristo 100000 

1532/61901 103576,22 

REMODELACION E INVERSIONES CALLES 103576,22 

Asfaltado calle Doctor Fléming, zona Geriátrico - Alzheimer 17576,22 

Asfaltado calles Desamparados, lateral plaça plàtans y zona ventorrillo 86000 

1532/61902 48400 

PROYECTOS PARTICIPACION CIUDADANA 48400 

Proyectos participación ciudadana  48400 

2310/22601 10102,6 

DELEGACIÓN BIENESTAR SOCIAL 10102,6 

Fondos Pacto Estado 2019 ingresados por el Estado y no utilizados todavía 5857,29 

Fondos Pacto Estado 2020 ingresados por el estado y no utilizados todavía 4245,31 

3230/63900 47213,62 

INVERSIONES EN COLEGIOS - ESCUELAS 47213,62 

Modificación línea eléctrica en acceso a la Escuela Infantil 3300 

Obra nuevo acceso a la Escuela Infantil 29913,62 
Tendido eléctrico anexo colegio Alfonso Iniesta y problema inundaciones patio infantil del 
anexo colegio  14000 

3330/62300 239931,35 

REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS CULTURALES 239931,35 

Acceso adaptado a la Casa de Cultura 20100 

Reconstrucción de edificio municipal sin uso específico (antiguo Cine Mariola) 219831,35 

3420/60900 40721,78 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 40721,78 
Proyectos que sustituyen al de cubrición de piscina del plan de instalaciones deportivas, 
parte municipal 40721,78 

4420/62400 46071,35 

ADQUISICION VEHICULOS 46071,35 

Vehículo eléctrico servicios sociales 2 mano 11900,35 

Vehículo pick up para la brigada de obras 34171 

4910/62600 108000 

EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACION Y OTROS 108000 

Administración electrónica 108000 

Total general 893165,63 

Altas en Ingresos: 

Código concepto presupuestario - Denominación - Gasto a realizar Importe 

87003 893165,63 

REMANENTE DE TESORERIA 893165,63 

Total general 893165,63 
 



  

4 
 

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

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

 

 
 
Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Tauló d'Edictes de l'Ajuntament i 
en el Butlletí Oficial de la Província durant el termini de 15 dies, durant els quals els interessats 
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació. L'expedient es 
considerarà definitivament aprovat si durant eixe termini no s'hagueren presentat reclamacions. En 
cas contrari, el Ple de la Corporació disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les.” 
 
 
Intervé el Sr. Alcalde per exposar que el pressupost municipal de 2021 es va aprovar el passat mes 
de març. En la seua confecció, després de destinar les quantitats econòmiques corresponents als 
capítols de personal, despesa ordinària, subvencions, manteniments, etc. només es disposava d’uns 
250.000 € per a inversions, de recursos propis. 
Aquest fet ha vingut propiciat per dos motius, principalment: 
 
- L’augment de necessitats ordinàries de funcionament de l’Ajuntament, entre elles, totes aquelles 
referents a les assistències de serveis socials i de sanitat, augmentades exponencialment a causa de 
la pandèmia de la Covid-19, i de la crisi econòmica, social i sanitària provocada per ella, que ha fet 
augmentar les partides econòmiques destinades als esforços per ajudar a minimitzar els efectes del 
coronavirus: ajudes econòmiques a famílies, a autònoms i pimes, hostaleria, material sanitari (guants, 
mascaretes, gel hidroalcohòlic...), desinfeccions viàries... - Per altra banda, la congelació dels 
impostos en els últims 6 anys, en benefici de la ciutadania, està impedint augmentar les possibilitats 
d’acció de l’Ajuntament. Hem de ser conscients, tots i totes, que el no augmentar els impostos 
impossibilita les inversions en el nostre municipi. Per tant, vist que el crèdit del pressupost no és 
suficient per a fer inversions (com ja s’ha dit), i vist que existeix un romanent de tresoreria (que ha 
anat augmentant en es últims 10 anys, aproximadament), i vist que s’han suspés les regles fiscals per 
a 2020 i 2021, per Acord de Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 i per Acord del Congrés dels 
Diputats de 20 d’octubre de 2020, plantegem la utilització de 893.165,63€, amb el següent detall: 
 
Pren la paraula la portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Ferre, expressant que el seu grup 
votarà a favor. 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Sempere, indicant que es tracta de 
projectes de l'equip de govern, en la majoria coincideixen però en uns altres no, són els pressupostos 
que ja van votar en contra però les despeses són del romanent de tresoreria, que gràcies al govern 
de l'estat es pot utilitzar. El vot del seu grup serà d'abstenció. 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Popular, Sr. Molina, dient que els van informar en la 
comissió del dilluns, però hi ha coses amb les quals estan d'acord i altres amb les quals no, per tant 
com amb els vots de Compromís és suficient per a traure el punt avance, el vot del seu grup serà 
d'abstenció. 
 
El Sr. Alcalde indica que encara que tinguen majoria considera que es tracta d'inversions bones per a 
la població i haurien de veure's de manera positiva. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per 8 vots a fa vor de Compromís i 5 abstencions (4 vots 
del PP i 1 del P.S.O.E. ), acorda aprovar aquest pu nt de l'ordre del dia. 
 
4) Moció contra l’impost de dipòsit de residus no p erillosos en abocador.  
 
Moció presentada conjuntament pels tres grups polítics integrants de la Corporació municipal: 
 
 “La Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018 per la qual 
es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus, pretén fer els canvis necessaris perquè 
l'eliminació de residus en abocador siga l'última opció i que només s’emporten aquests residus que 
amb la tecnologia actual no poden ser reciclats.  
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La Directiva imposa als Estats membres que han de recórrer a instruments econòmics i/o altres 
mesures a fi de proporcionar incentius per a l'aplicació de la jerarquia de residus, com a taxes 
d'abocador i d'incineració, sistemes de pagament per generació de residus, règims de responsabilitat 
ampliada del productor, facilitació de la donació d’aliments, incentius per a les autoritats locals, o 
altres instruments i mesures apropiats.  
 
Entre els exemples que recull la Directiva es troba el de “Taxes i restriccions aplicables a les 
operacions de dipòsit en abocadors i incineració de residus que incentiven la prevenció i el reciclatge 
de residus, mantenint el dipòsit en abocadors com la opció de gestió de residus menys desitjable”. 
 
Si bé és un dels exemples que es plantegen per aquesta Directiva, sense expressar en cap moment  
que siga aquesta la forma que s'haja d'imposar per a aconseguir els objectius fixats, havent-hi més 
exemples, i amb tot, no deixen de ser formes possibles a adoptar per a la consecució dels objectius 
plantejats.  
 
Uns altres d'aquests exemples plantejats en l'annex IV bis d'aquesta Directiva són: 
- “Correcta planificació de les inversions en infraestructura de gestió de residus, en particular a través 
de fons de la Unió”. 
- “Suport a la recerca i la innovació en tecnologies de reciclatge avançades i refabricació”. 
- “Ús de les millors tècniques disponibles per al tractament de residus”. 
- “Incentius econòmics per a les autoritats regionals i locals, en particular per a fomentar la prevenció 
de residus i intensificar els sistemes de recollida separada, evitant secundar el dipòsit en abocadors i 
la incineració”. 
- “Campanyes de conscienciació  pública, en particular  sobre la recollida separada, la prevenció de 
residus  i la reducció dels   abocaments d'escombreries,  i inclusió d’aquestes qüestions en l'educació 
i la formació”. 
- “Sistemes de coordinació, fins i tot per mitjans digitals, de totes les autoritats públiques competents 
que participen en la gestió de residus”. 
 
En el Projecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la 
Generalitat per a 2021, s'ha inclòs la modificació de l'article 9 de la Lley21/2017, de 28 de desembre, 
de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat, el 
contingut de la qual afecta de manera específica a les entitats locals de la Comunitat Valenciana.  
 
Aquest article 9 es refereix  a l'impost sobre  eliminació de residus  en abocadors, incineració, 
coincineració i valorització energètica de residus. 
 
Aquesta modificació pretén estendre l'aplicació del citat impost a l'abocament i incineració dels 
residus i rebutjos de residus domèstics de competència municipal, fins ara exempts, amb la finalitat 
de penalitzar el seu dipòsit en abocador. 
 
Mitjançant aquesta modificació s'estableixen els tipus impositius per a aquests residus i rebutjos  
domèstics i es crea el “Fons autonòmic per a la millora de la gestió de residus”. 
El Fons Monetari Internacional ha recomanat al Govern d'Espanya posposar la pujada de la fiscalitat 
verda fins que la recuperació de la crisi de la Covid-19 siga ferma, perquè els tributs ambientals tenen 
un major impacte en els menys rics, que també són els més perjudicats per la pandèmia. 
 
Aquesta recomanació és totalment extrapolable al Consell per tractar-se aquest assumpte de la 
creació d’un tribut ambiental que sens dubte  tindrà major impacte en aquelles persones més 
desfavorides, sense que aquest impacte negatiu en l'esfera econòmica de les famílies es justifique 
per l'impacte ambiental de la mesura, ja que bé en aplicar-se l'impost sobre la totalitat dels residus 
que van a abocador i no sobre els residus gestionats per cada consorci s'incita a renunciar a la 
recollida selectiva de residus en origen, resultant clarament contrari als principis de l'economia circular 
i de la sostenibilitat ambiental.  
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A més, l'actuació de la Generalitat mitjançant aquesta mesura impositiva suposa un clar atac a 
l'autonomia local, reconeguda constitucionalment, que és un pilar en el nostre sistema jurídic de 
distribució de competències i que garanteix que els ajuntaments i les diputacions puguen exercitar les 
seues atribucions legals sense intromissions innecessàries i fent valdre el mandat democràtic que els 
seus representants electes per la ciutadania ostenten. 
 
En aquesta línia, diversos grups parlamentaris de les Corts  Valencianes, han presentat esmenes de 
supressió sobre l'article 30 del Projecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d'Organització de la Generalitat  per a 2021, que modifica l'article 9 de la Llei 21/2017, de 
28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la 
Generalitat, el contingut de la qual afecta de manera específica a les entitats locals del territori 
valencià, però sobretot afecta a les persones menys riques.” 
 
Vist que la Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme i Cultura en la sessió de 24 de maig 
de 2021 va dictaminar favorablement per unanimitat la moció. 
 
Tenint en compte el que s’ha exposat, el Ple de la Corporació, per unanimitat dels membres que de 
fet i dret el composen ACORDA: 
 
1. L'Ajuntament de Banyeres de Mariola sol·licita al Consell de la Generalitat Valenciana que 
intercedisca  perquè se suprimisca l'art. 30 del Projecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat per a 2021, per el que es modifica l'article 
9 de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i 
d'Organització de la Generalitat, el contingut de la qual afecta de manera específica a les entitats 
locals de la Comunitat Valenciana, i amb això a les persones més desfavorides. 
 
2. L'Ajuntament de Banyeres de Mariola sol·licita als grups parlamentaris de les Corts Valencianes 
que suprimisquen l'article 30 del Projecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d'Organització de la Generalitat per a 2021, envers això evitar crear un perjudici a les 
persones més necessitades.  
 
3. En cas d'haver-se aprovat ja l'impost referit, l'Ajuntament de Banyeres de Mariola sol·licita al 
Consell de la Generalitat Valenciana que procedisca a derogar de forma immediata la creació de 
l'impost a l'abocament i incineració dels residus i  rebutjos domèstics de competència municipal. 
 
4. L'Ajuntament de Banyeres de Mariola, sol·licita a la Generalitat Valenciana que procedisca  a 
ajornar  l'aplicació per un termini, de mínim de dos anys, de l'impost a l'abocament i incineració dels   
residus i rebutjos de residus  domèstics de competència municipal plasmat en la Llei de Mesures 
Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat per a 2021. 
 
5. Donar trasllat del present acord al Consell, a la Mesa i els grups parlamentaris de Les Corts, a la 
Diputació Provincial, als Ajuntaments del nostre Pla Zonal de Residus i a la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies. “ 
 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze regidors presents, acorda 
aprovar aquest punt de l'ordre del dia. 
 
 
5) Moció per demanar la rectificació del Ministeri de Cultura de l’origen de les bandes de 
música valencianes en el Reial Decret 229/2021, de 30 de març de 2021.  
 
Moció presentada conjuntament pels tres grups polítics integrants de la Corporació municipal: 
 
 “Arran de l'anunci del BOE de 6 de maig de 2021, en el qual es declaren les bandes de música 
valencianes Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial, s'ha vingut polemitzant 
arran d'una frase del BOE en la qual el Ministeri de Cultura i Esports afirma que: <<L'origen de les 
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bandes de música valencianes es deu a un moviment mimètic al de les agrupacions corals catalanes 
(Clavé), moviment que va entrar a València via Reial Societat d'Amics del País.>>  
 
La frase en qüestió és confusa perquè pressuposa que l'origen de les bandes de música valencianes 
estaria influenciat per les agrupacions corals catalanes encapçalades per Anselmo Clavé. En aquest 
sentit, es vol incidir en diferents aspectes que qüestionarien tal afirmació i que vénen confirmats per 
les diferents recerques (articles, tesis doctorals, llibres, etc) que sobre el fenomen de les bandes de 
música valencianes s'han realitzat tant per especialistes de la Comunitat Valenciana com de fora 
d'ella.  
 
 
La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana ja ha fet una reclamació formal al 
Ministeri de Cultura perquè esta referència siga corregida en el Decret 229/2021, de 30 de març. 
 
 
Efectivament podem trobar paral·lelismes entre el moviment coral català i les bandes de música 
valencianes. Tots dos fenòmens s'enquadren en el segle XIX en el qual es passa de l'exclusivitat de 
la música a la seua accessibilitat social i a l'associacionisme de tipus popular. Així, els cors -pel que 
respecta a la música vocal- i les bandes -pel que respecta a la música instrumental- serien part de la 
democratització social de la cultura que es dóna en aquesta època. A partir d'aquí les diferències són 
notables.  
 
Centrant-nos en el cas de les bandes de música que ens ocupa, l'origen cal buscar-lo en altres 
factors. Ara bé, donada la magnitud del fenomen i el seu gran arrelament territorial i social, es fa 
complicat per a la recerca rastrejar l'origen de cadascuna de les bandes existents a la Comunitat 
Valenciana. Amb tot, els investigadors apunten com a causes principals de sorgiment del fenomen 
bandístic la influència religiosa, la militar i, en menor mesura la política.  
 
La importància del factor religiós en l'aparició de les bandes hauria de buscar-se en l'educació. Les 
capelles de música de catedrals, esglésies i convents van constituir fins al segle XIX l'espai per 
excel·lència de l'ensenyament musical. Aquells que formaven part d'elles sovint es van erigir en 
professors. Per tant, no resulta estrany que en nombroses ocasions trobem un religiós que es fes 
càrrec d'una agrupació musical civil. Si a això sumem que el liberalisme va posar en marxa mesures 
de desamortització i d’exclaustració tenim que alguns músics es van quedar sense treball, ja que 
l'Església no podia mantenir sovint l'activitat musical, i es van dedicar a tocar en cafès o a col·laborar 
en naixents agrupacions musicals civils.  
 
Ara bé, si efectivament el factor religiós va ser important en la formació de bandes en el segle XIX, no 
s'han de menysprear altres elements que també van tenir la seua importància: les músiques militars. 
Ja en les diferents guarnicions militars del segle XIX, es conreava l'art musical en agrupacions 
formades per instruments de vent i percussió que passarien a denominar-se «músiques». Des de la 
seua creació, les bandes militars van ser organismes fortament qüestionats sobretot per les autoritats 
i la mateixa institució militar que les veien, en determinats moments de penúria econòmica, com a 
elements prescindibles en el cos armat. Aquest menyspreu es reflectiria en el lent procés 
d'assimilació de les músiques com a cos auxiliar de l'exèrcit. A conseqüència d'aquesta escassa 
acceptació, es rebia poca remuneració econòmica mensual i així, els músics es van veure obligats, si 
volien augmentar els seus sous, a tocar fora de la caserna per a obtenir guanys superiors. 
 
 
No obstant això, la eixida de les bandes de les casernes en el segle XIX vindria no sols motivada per 
aquest context, sinó també pel context social i cultural que es va inaugurar en l'època i que 
demandava un tipus d'oci dirigit majoritàriament al nou públic burgès. Els parcs, passejos i els cafès 
serien en aquest sentit els llocs on les anomenades “músiques militars” desenvoluparien un tipus de 
tasca allunyada d'aquella que realitzaven en les casernes. És per aquest motiu pel qual s'havien de 
proveir d'un repertori adequat als nous llocs d'execució i en conseqüència de músics preparats que ho 
saberen interpretar. La manera de desfilar i els uniformes que aviat es van convertir en la seua senya 
d'identitat, és un préstec de les anomenades «músiques». Les diferents guerres que van esdevenir en 
el territori valencià durant el segle XIX serien l'escenari que podria propiciar aquests contactes. 
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Juntament amb l'element religiós i militar, s'esmenta la influència política. I és que, sobretot quan ens 
trobem en una localitat on existeixen dues bandes de música, que a més estan enfrontades, resulta 
temptador atribuir les divergències en el fet polític. Contextualitzant aquest element en el segle XIX, 
amb la política en mans de cacics -conservadors o liberals- intentant recollir el major nombre de vots 
possibles, no és complex imaginar determinades adscripcions.  
 
Cal tenir en compte que les bandes eren un espai de sociabilitat de primer ordre amb un bon grapat 
de simpatitzants. És aquesta força que van representar en les poblacions on van existir, aquella que 
van aprofitar els elements polítics «no per amor a l'art, sinó pels vots que podien representar i la 
influència que podia aportar a favor del grup pel qual la Banda s'inclinara.» Així que, de manera 
general, les bandes van ser més aprofitades que creades pels grups polítics de llavors; amb tot, pot 
haver-hi algunes bandes que foren creades a tenor d'influències de corrents polítics vuitcentistes.  
 
Ara bé, la popularització que han aconseguit al llarg dels segles, no pot explicar-se només al·ludint a 
elements religiosos i militars. Fan falta altres tipus de vincles que expliquen que haguen perdurat i 
augmentat cada any la seua presència. I apareix el vincle de la festa. No es concep en el territori 
valencià una festa sense música, no es concep una festa sense banda de música. De fet, si en 
aquest mateix moment elaborem un mapa per a esbrinar en quina comarca hi ha més bandes, les 
trobaríem en aquelles comarques que tenen una tradició fallera i en aquelles amb festes de Moros i 
cristians; elements de forta arrel identitària valenciana.  
 
Com veiem, causes variades en l'origen de la majoria de bandes (ja que hi ha bandes que presenten 
datacions anteriors) que van trobar en les transformacions vuitcentistes el terreny idoni per a sorgir. 
Així doncs, les bandes de música valencianes, declarades Patrimoni Cultural Immaterial, són en la 
seua majoria agrupacions de tipus amateur, sostingudes per la societat civil, que havien nascut 
allunyades dels focus urbans on la influència d'una altra mena de societats culturals vuitcentistes no 
arribava, i que es van convertir en espais de cultura i sociabilitat. Unes bandes que no van ser alienes 
al tots els canvis socioeconòmics i polítics de finals del segle XIX, com tampoc ho van ser les 
diferents agrupacions corals que es van estendre per diferents territoris amb orígens diversos i que 
van anticipar el que posteriorment coneixeríem com a societat de masses. Una riquesa de fenòmens 
associatius, com s'observa, amb un desenvolupament propi que atén el particular context de 
sorgiment de cadascun d'ells.” 
 
 
Vist que la Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme i Cultura en la sessió de 24 de maig 
de 2021 va dictaminar favorablement per unanimitat la moció. 
 
 
Tenint en compte el que s’ha exposat, el Ple de la Corporació, per unanimitat dels membres que de 
fet i dret el composen ACORDA: 
 
 
PRIMER.- Donar suport i adherir-nos a la reclamació que la FSMCV ha realitzat al Ministeri de Cultura 
sobre l’origen de les Bandes Valencianes, així com mostrar el reconeixement de l’ajuntament a la 
gran llavor que realitzaren les bandes valencianes i les seues societats musicals, sent totes elles una 
senya d’identitat del Poble Valencià. 
 
SEGON.- Instar al Ministeri de Cultura al fet que realitze una rectificació aclaridora sobre l'origen de 
les Bandes de Música Valencianes recollida en el Reial decret 229/2021, de 30 de març, pel qual es 
declaren les bandes de música valencianes Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural 
Immaterial, la qual estiga basada en estudis científics i acadèmics, corregint l’actual redacció de la 
norma sobre l’origen de les mateixes. 
 
TERCER.- Donar trasllat de la presenta proposta a: 

• President del Govern de l'Estat Espanyol 
• President de la Generalitat Valenciana 
• Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya 
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• Conselleria d'Educació i Cultura de la Generalitat Valenciana 
• Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana 
• Grups Polítics del Parlament Espanyol i Parlament Valencià” 

 
 

Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze regidors presents, acorda 
aprovar 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  22 de març de 2021 fins el 23 de maig de 
2021. 
 
Per secretaria s'adona dels decrets d'alcaldia dictats en el període comprés entre el 22 de març de 
2021 fins al 23 de maig de 2021, tots dos inclusivament. 
 
El Sr. Alcalde passa a donar compte també de l'informe del resum anual de resultats de control intern. 
 
“INFORME RESUM ANUAL DELS RESULTATS DEL CONTROL INTERN 
2020, EN TRÀMIT DE DONAR COMPTE A la JUNTA DE GOVERN I Al PLE DE LA CORPORACIÓ. 
 
Vist el mandat legal dels articles 37 i 38 del RD 424/2017 que aprova el Reglament Jurídic del Control 
Intern que obliga a l'elaboració per la Intervenció i remissió al Ple en ocasió de l'aprovació del Compte 
General d'un informe on s'inclouen els resultats més significatius obtinguts en les actuacions tant de 
control financer com de funció interventora, amb la finalitat que servisca a l'objectiu últim d'afavorir i 
promoure la millora de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, s'emet 
el següent 
 
Informe: 
 
El control intern de la gestió econòmica d'aquesta Entitat relatiu a la funció Interventora, ho ha exercit 
el responsable de la Intervenció, qui ha realitzat la seua missió per si amb el suport de funcionaris 
afectes del seu departament, donant compte d'eixe extrem en el present informe. 
 
A aquest efecte, l'Interventor que subscriu ha tingut, per a l'exercici de les seues funcions, lliure accés 
en qualsevol moment a totes les oficines, dependències i establiments de tota classe de la Corporació 
Municipal. 
 
El personal de les diferents Dependències i Serveis ha col·laborat amb la Intervenció per al millor 
compliment d'aquestes funcions quan ha sigut requerit. 
 
1.Respecte al procediment de fiscalització: 
 
a)D'acord amb el que s'establix en l'article 219 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, no estan sotmesos a intervenció prèvia les despeses que es facen efectius mitjançant el 
sistema de bestretes de caixa fixa, els contractes menors i aquells que no excedisquen els 5.000,00 
euros. No obstant això han sigut comprovats també tots aquests els casos, sense detectar-se 
anomalia. 
 
b)Amb caràcter previ, tal com s'ha indicat anteriorment, aquesta Intervenció ha comprovat en tots els 
casos l'existència de crèdit pressupostari i que el proposat era l'adequat a la naturalesa de la despesa 
o obligació que es proposava contraure. 
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c)En els casos en els quals el crèdit pressupostari ha donat cobertura a despeses amb finançament 
afectat s'ha comprovat que els recursos que els financen són executius, la qual cosa s'ha acreditat 
amb l'efectiva materialització de l'ingrés o l'existència de documents que acrediten la seua efectivitat. 
 
d)Quan s'ha tractat de contraure compromisos de despeses de caràcter pluriennal s'ha comprovat, a 
més, si es complix el preceptuat en l'article 174 del TRLRHL. S'ha considerat que el crèdit és adequat 
quan finança obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a càrrec a la tresoreria de l'entitat 
local complint els requisits dels articles 172 i 176 del TRLRHL. 
 
 
e)S'ha comprovat, d'altra banda, que totes les obligacions o despeses s'han generat per òrgan 
competent, no havent-se observat cap cas en el qual s'haguera produït el contrari. 
 
f) En els expedients de formalització de contractes, l'anotació comptable de la fase D ha servit també 
de suport a la fiscalització favorable, no havent-se detectat l'execució de despeses sense cobertura 
contractual. 
 
g)S'ha revisat l'efectiu emplenament de la justificació de les subvencions atorgades per l'Ajuntament, 
així com les rebudes per la Corporació. 
 
h)D'igual forma no han sigut detectats acords que han sigut objecte d'objecció per aquesta 
Intervenció. 
 
i)Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització i intervenció referides han sigut sotmeses a 
comprovació material, sempre que no han tingut la consideració de contractes menors. 
 
j)No ha sigut necessari fiscalitzar el procediment de bestretes de caixa fixa ni els seus comptes 
justificatius perquè no és costum la utilització d'aquest sistema per la Corporació. 
 
 
2. Respecte al control financer 
 
 
a) El control financer de l'activitat econòmica financera de l'Ajuntament s'ha exercit mitjançant un 
control permanent. 
 
 
b) Aquest control permanent s'ha dut a terme sobre l'Administració General de l'Ajuntament a fi de 
comprovar, de manera contínua, que el funcionament de l'activitat econòmica financera del sector 
públic local s'ha ajustat a l'ordenament jurídic i als principis generals de bona gestió financera, amb la 
fi última de millorar la gestió en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, 
comptable, organitzatiu i procedimental. 
 
 
c)A aquest efecte, s'han dut a terme, de manera especial, tècniques de control previ sobre la 
necessitat de la despesa, advertint de la situació de les diferents partides pressupostàries a les 
regidories responsables, en funció de la tipologia de la despesa. Es fa constar, en aquest sentit, l'ús 
d'eines de consulta de l'execució pressupostària i de gestió per a l'aplicació efectiva d'aquestes 
tècniques de control. 
 
d)S'ha comprovat la inexistència d'obligacions no comptabilitzades. 
 
e)S'ha verificat el compliment d'una bona gestió financera. La situació de la pandèmia ha suposat que 
el resultat pressupostari haja reflectit una dada negativa. No obstant això l'ampli marge que revist el 
romanent de tresoreria existent ha permés mantenir la tendència de l'exercici anterior quant a 
periodicitat de pagament i compliment de les obligacions envers els proveïdors. 
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f)Es fan constar, a aquest efecte, les magnituds més significatives del Resultat Pressupostari i el 
Romanent de Tresoreria de l'exercici 2020: 
 
Resultat Pressupostari: -535.424,26 euros (saldo negatiu) 
Resultat Pressupostari Ajustat: -535.424,26 euros (coincidix amb l'anterior) 
Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses Generals: 4.481.633,79 euros. 
 
g) No s'ha efectuat control sobre cap Pla Anual de Control Financer, perquè no s'ha emés cap en 
exercicis precedents. 
 
De l'expressat es desprén que no es requerix la formalització d'un Pla d'Acció que determine mesures 
adoptar per a esmenar febleses, deficiències, errors i incompliments, al no haver sigut detectats. 
 
Banyeres de Mariola a 23 d'abril de 2021. 
L'Interventor acctal. 
Pedro Vilanova Mora” 
 
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 ja que en la comissió 
informativa li van resoldre totes les qüestions plantejades. 
 
El Sr. Molina, portaveu del Grup Popular passa a fer diversos precs i preguntes: 
 
• Diem en la nostra pregunta en el Ple del 25-3-2021, que aqueix mateix matí ens havíem acostat a 
Vila Rosario després de com sempre haver rebut queixes de molts veïns que ens van dir que l'estat 
en el qual es troba la bassa de la part de dalt amb molta aigua estancada està començant a produir 
mosquits i que començava a fer olor, etc. 
Ens havia estranyat que havent-hi un concert aquell diumenge on aniria molta gent, estiga en aquest 
estat deplorable, la qual cosa evidencia majorment el seu descuit i deixadesa. 
El 17 o 18 de maig, la regidora, Ester Revert, publica en les xarxes socials que s'està revisant la 
neteja dels edificis municipals i li contesta una ciutadana que revisen també Vila Rosario, ja que com 
a usuària habitual fa pena que un lloc així es trobe tan abandonat, hi ha rates com a conills en els 
banys, la bassa fa fàstic dels bruta que està, l'aigua està podrida. La Sra. regidora, contesta que 
estan en ello. 
Es personen al parc el dissabte 22 de maig per a comprovar si s'havia fet alguna cosa de cara al cap 
de setmana i comproven que no, per la qual cosa són reincidents en el descuit i la deixadesa. 
Prega que tinguen més cura i ho solucionen al més prompte possible. 
 
El Sr. Alcalde comenta que s'està treballant, la bassa de dalt s'utilitza per al reg dels horts urbans i 
possiblement no té el sistema de moviment que puga tindre una altra bassa. 
L'aigua de la bassa dels ànecs s'ha canviat aquesta setmana, el dimarts, es canvia cada tres 
setmanes aproximadament. 
Respecte a les rates, hi ha hagut un problema, perquè l'alimentació dels ànecs i oques, atrau a ocells, 
ratolins i esquirols, però s'ha posat un tractament per a controlar una colònia de rates que s'havia 
detectat. Sembla ser que una rata va anar a morir al bany, però de seguida que es va detectar, el 
mateix regidor d'obres va anar a retirar-la. 
 
Prega també el Sr. Molina, que s'òbriguen els dos lavabos de baix del parc ja que només està obert el 
d'homes i la cisterna té una cinta de plàstic per a tirar de la cadena. 
 
El Sr. Alcalde indica que ells no tenen inconvenient en què estiguen oberts, però li agradaria que els 
ciutadans foren responsables de les instal·lacions municipals. Van decidir deixar un servei mínim amb 
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un lavabo obert perquè quan estaven oberts els dos, ja en la passada legislatura, tiraven a l'inodor 
rotllos de paper, pinyes…produint embossos, i a més van trencar les portes i el lavabo. 
 
• Els preguem de part dels veïns de la carretera de Biar cap al Ventorrillo, vistes les fotos que tenim 
des del dia 22 de Març de diversos sacs d'enderrocs, mal depositats per cert en els contenidors de 
fem que es troben en l'entrada del camí de Les Creus i que van estar allí fins al dia 23 d'abril, doncs 
que aquests veïns entenen que no és culpa seua que la gent deposite objectes on no els hagen de 
depositar, però la seua queixa ve pel temps transcorregut fins que vostés envien a algú per a recollir-
los, per la qual cosa els preguen els vigilen i que siga més breu aquest temps de recollida o neteja 
que enlletgeix l'entrada a la població per aquesta zona i els causa tantes molèsties. 
 
El Sr. Alcalde li diu que ahí no s'han de tirar enderrocs, per a això està l'Ecoparc que a més ara s'ha 
ampliat el seu servei, estant obert de dimarts a diumenge matí i vesprada i és gratuït. 
Quan els ciutadans deixen desaprofitaments que no corresponen en un lloc comporta un mareig, 
perquè si es tracta d'electrodomèstics o mobles, hi ha un servei de recollida amb regularitat, però 
quan es tracta de coses que no es poden tirar, es tarda una mica més a fer la recollida, ja que manen 
un servei especial. 
 
 
• En la Comissió del 23-2-2021 el Sr. Alcalde va informar que es faria una intervenció a la Font del 
Cavaller dins de la partida Inversions en Urbanització i Infraestructures i el Sr. Regidor d'Obres en la 
Comissió del 16-3-2021 va dir que alguna cosa es farà a la Font del Cavaller Què ens poden 
concretar sobre aquestes afirmacions? 
 
El regidor delegat d'obres, Sr. Martínez, respon que es tracta d'una subvenció que s'ha sol·licitat a 
Diputació, s'ha fet una memòria i estan esperant la resposta. Es pretén realitzar una adequació de 
dins cap a fora, en funció dels diners de la subvenció. 
 
• Els veïns de la Font Santa ens han informat que hi ha una falta de neteja en el passeig i els 
conviden que quan puguen peguen una volta per a poder-lo veure in situ, i que per favor el 
mantinguen el més net possible perquè ja han vist fins a rates. 
 
El Sr. Alcalde indica que el problema de les rates pot donar-se en qualsevol zona de la població que 
estiga envoltada de bancals i és complicat solucionar-lo, i respecte a la neteja tots els diumenges al 
matí passa l'empresa a netejar perquè els dissabtes solen acudir joves al passeig i no el deixen en les 
condicions que deurien. 
 
• Els pregaríem que de seguida que puguen encarreguen un informe intern i extern sobre l'estat 
arquitectònic de les diverses propietats municipals que posseeix aquest ajuntament, com pot ser 
l'edifici del Teatre Principal, el museu de Vila Rosario, etc. Perquè no voldríem ningú de la corporació 
municipal que col·lapsaren vist el que va passar amb el Restaurant Mariola i el local de la Mútua en 
l'última nevada. 
 
El Sr. Alcalde diu que el Teatre Principal té tota la coberta canviada i sempre que es detecta alguna 
deficiència va l'arquitecte a supervisar-lo. 
 
• Encara que ja van respondre que ho arreglarien quan s'aplicaren les subvencions per als Polígons 
Industrials, els tornem a recordar, que fins llavors, milloren l'estat d'abandó que pateix el parc que hi 
ha enfront del Manuel Broseta en el qual la font i el banc que hi ha allí, estan completament 
inutilitzats. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir-li que està inclòs en la subvenció i es realitzarà quan està aprovada la 
subvenció. 
 
• S'han adjudicat dues actuacions al Cinema Mariola que ascendeixen a 78.213 '14 € i 450.657' 24 €, 
pregant ens expliquen què es realitzarà allí i a què es destinarà aquest edifici. 
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El Sr. Alcalde indica que l'import de 450.657' 24 € fa referència a l'import de l'obra que es va licitar i ha 
sigut adjudicada a una empresa d'Ontinyent, es reposarà la coberta i adequar-se al fet que siga una 
sala multiusos. Es renovarà també la instal·lació d'aire condicionat que estava obsoleta. 
 
• Veiem que s'ha redactat, o està en redacció el projecte per a la remodelació de la Plaça Major i com 
no s'ha fet el concurs d'idees que Vosté va anunciar i que triaria el projecte a executar un jurat, Ens 
pot explicar en què consisteix aquesta remodelació?. 
 
El Sr. Alcalde, indica que ja li va respondre en la comissió però torna a dir-li que és una subvenció de 
Conselleria de 255.000 euros al 100%, i la idea era fer un concurs d'idees igual que es va fer amb les 
escales de l'església. 
El passat 4 d'abril reben el conveni que han de signar amb Conselleria, i en el mateix indica que per a 
2021, s'ha de justificar un import de 125.000 euros abans de l'1 de desembre, i en 2022 la resta. 
Van estar veient els terminis i la licitació de les obres, ja són 4 mesos, per la qual cosa no dóna temps 
a fer el concurs d'idees. 
Es va demanar pressupost a tres estudis d'arquitectura, i el més econòmic corresponia a l'empresa 
que va fer el projecte de les escales de l'església, projecte que va ser molt ben acollit i pensen que 
ara poden fer-ho extensiu a tota la plaça. 
Li diu al Sr. Molina que el PP s'ha encarregat de fer declaracions sobre el projecte en els mitjans de 
comunicació però el projecte no està encara redactat, ni l'han presentat encara a l'ajuntament. La 
seua intenció és presentar-ho als grups polítics amb representació i que puguen manifestar la seua 
opinió. 
 
• Veiem que notifiquen una segona inspecció per poca seguretat contra incendis, per a esmenar les 
deficiències molt greus recollides en els certificats d'inspecció relatius al Poliesportiu Municipal i a la 
Casa de Cultura, Ens pot explicar de què es tracta? 
 
El Sr. Alcalde respon que es tracta d'unes revisions que es van fer però que no eren obligatòries, i es 
van esmenar les deficiències llevant unes coses. 
Li insta a que parle amb l'arquitecte perquè li ho explique amb més detall. 
 
• Veiem una sol·licitud d'autorització per a fer treballs en la zona de protecció de llits, segons consta 
en les NNSS del planejament de Banyeres de Mariola, segons memòria per a recuperar la zona del 
paviment de la via pecuària verda de la Rambla dels Molins, confrontant amb el Barranc de la 
Rambla, Ens pot explicar de què es tracta?. 
 
El Sr. Alcalde li pregunta si es refereix al pasturatge ja que s'està estudiant que algun ramat visite 
Banyeres en alguns mesos de l'any per a menjar vegetació i esbrossar. En aqueix cas es va demanar 
autorització per a poder utilitzar aigua i beure els animals, la resposta ha sigut favorable. 
 
• Veiem una sol·licitud perquè es convoque com més prompte millor el Comité de Seguretat i Salut de 
l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, per a la seua constitució i debat dels temes que es consideren 
oportuns, Ens pot explicar que s'ha fet?. 
 
El Sr. Alcalde indica que no es va convocar pel tema del Covid, espera que prompte es puga 
convocar. 
 
• En diversos pressupostos hem vist la partida de 55.800 € per a la Rehabilitació de l'Edifici de 
l'Estació i mai s'ha executat, Han sol·licitat la subvenció per a aquest projecte? 
 
El Sr. Alcalde respon que ja li va contestar en el ple de pressupostos, es tracta d'un import que es 
posa en el pressupost per si ix alguna subvenció però no ha eixit cap que puguen demanar. 
 
• Al setembre de 2020, ens vam fer ressò que els vehicles que baixen pel carrer Montcabrer ho fan a 
gran velocitat i que hauria de senyalitzar-se amb un “cedisca el pas”, contestant que s'anava a 
senyalitzar eixa zona. El 24-9-2020, fa 8 mesos, es va ampliar la contestació en el sentit que es volia 
fer un estudi complet dels carrers de la Urbanització de la Pedrera i senyalitzar tot correctament. S'ha 
realitzat aquest estudi? 
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El Sr. Miró, regidor delegat de seguretat i trànsit respon que s'està estudiant però el problema 
d'aqueixa zona és que si pinten zones d'aparcament perjudiquen un costat i un altre, es va senyalitzar 
la zona central però falten els carrerons que s'està estudiant la millor manera de fer-ho. 
 
• En la zona del camp de Tir Olímpic de l'ecoparc i cap a la caseta els “MUTS”, hi ha moltes persones 
que caminen per allí i es queixen al nostre grup per la falta de llum que té aquest vial, els preguem 
que el revisen, posen en marxa de nou els antics fanals i atenguen aquestes reclamacions. 
 
El Sr. Alcalde respon que s'estudiarà, fa molts anys que està així perquè es van emportar el coure. 
 
• Amb motiu de suprimir el trànsit pel carrer Sant Crist, i derivar este pel carrer Jaume I que accedeix 
a la Plaça dels Plàtans, el paviment amb lloses ha patit una deterioració considerable i a 
conseqüència d'això s'han enlairat bastants en la zona del “bar dels plàtans” cap a “Ca Cham”, per la 
qual cosa preguem que se li fera una reparació a fons, ja que sabem que algun veí ha tingut algun 
contratemps en entropessar, per la qual cosa els fem aquest prec de reparació. 
 
El Sr. Alcalde li diu que ja ho van tractar en la comissió i aqueixa reparació està inclosa en l'en el punt 
3 de l'ordre del dia que acaben de tractar. 
 
• Hem vist que van atendre les reclamacions dels usuaris del parc caní de la “S” i han posat vostés 
una font per a les mascotes, però els hem de recordar que quan es posa una font cal posar un 
desguàs perquè si no es embarra tota la zona, i prompte s'omplirà de vespes. D'altra banda ens han 
demanat que es buiden les papereres una vegada més per setmana ja que només es buiden els 
divendres i que a veure si poden netejar d'herbes el perímetre i el del parc dels xiquets també, pel que 
li preguem solucionen aquest tema. 
 
El Sr. Alcalde respon que es tindrà en compte però el personal de parcs i jardins és el que és i arriben 
al que arriben. 
 
• Amb referència al Pla Resistir, pregaríem que ens informara de quantes sol·licituds s'han presentat, 
quantes si han tramitat o resolt i si ja s'ha iniciat el pagament als beneficiaris. 
 
El Sr. Alcalde indica que se li respondrà en el pròxim ple. 
 
I no havent-hi més assumptes de què tractar, pel Sr . Alcalde-President es tanca la sessió, sent 
les 21.50 hores, de tot la qual cosa jo, el Secreta ri, en done fe. 
 
 

L'ALCALDE       EL SECRETARI 
 


