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ACTA DEL PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES D E MARIOLA CELEBRAT EL 
DIA 29 DE JULIOL DE 2021. 
 
A Banyeres de Mariola, sent les 20:30 hores del dia 29 de juliol 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 
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 l’acta de la sessió ante rior de data 27/05/2021. 
2) Compte General 2020. 
3) Moció sobre les noves tarifes elèctriques aplica des a  partir de l’1 de juny de 2021. 
4) Despatxos extraordinaris. 
 
Part no resolutiva  
5) Dació de compte de la relació de decrets des del  24 de maig de 2021 fins el 25 de juliol de 
2021. 
6) Precs i preguntes. 
................................................................................................................................................................... 
 
 
1) Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ante rior de data 27/05/2021.  
 
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) Compte General 2020.  
 

DICTAMEN DE  LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, HISENDA, URBANISME I CULTURA 
DEL DIA 28/06/2021 

 
La Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme i Cultura de fecha 28 de juny de 2021 ha 
dictaminat favorablement, per unanimitat del representant del Grup Municipal de Compromís y 
l’abstenció dels representants del Grup Municipal Popular i del Grup Municipal Socialista, la següent 
proposta d’acord: 
 
Vist el Compte General de l'exercici 2020  format per la Intervenció General i els seus documents 
annexos, així com els informes de Secretaría i Intervenció de 11/05/2021 que formen l’expedient. 
 
Vist que va ser sotmés a la Comissió Especial de Comptes i Hisenda del dia 24/05/2021 i que en data 
25/05/2021 va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província, per a la seua exposició pública durant 
15 dies i 8 més, sense que s’hagen registrat al•legacions. 
 
D'acord amb el contingut dels articles 200 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,  
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER. Informar favorablement l'aprovació del Compte General del Municipi de l'exercici 2020, 
integrat per la documentació comptable referida a l’any 2020: balanç, compte del resultat econòmic-
patrimonial, estat de liquidació i documents que formen la memòria. 
 
SEGON. Informar favorablement l'aprovació dels annexos als estats anuals següents, tots referits a 
l'exercici 2020: el balanç, el compte del resultat econòmic-patrimonial, l’estat de liquidació del 
pressupost i els documents que formen la memòria. 
 
TERCER.- Donar compte, per la seua especial rellevància, de les següents magnituds, derivades del 
compte anual 2020: 
 
a) Resultat Presupuestari: -535.424,26 € 
b) Resultat Presupuestari ajustat: -535.424,26 euros 
c) Romanent de Tresoreria per a despeses generals: 4.481.633,79 € 
 
El Sr. Alcalde informa que el resultat del Compte General ja el va dir en el passat Ple encara que no 
corresponia votar-lo en aqueix moment i a més va ser tractat en la Comissió d'Hisenda corresponent 
del passat 24 de maig. i que es tracta d'un tràmit. 
S'han seguit tots els tràmits que estableix la Llei i es va publicar l'anunci d'exposició pública en el 
Butlletí Oficial de la Província, i ha estat exposat 15 dies i 8 més i no s'ha presentat cap reclamació 
pel que tan sols queda que el Ple del seu vistiplau. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per 12 vots a f avor (8 vots de Compromís i 4 del PP) i 1 
abstenció del PSOE, acorda aprovar aquest punt de l 'ordre del dia. 
 
3) Moció sobre les noves tarifes elèctriques aplica des a partir de l’1 de juny de 2021.  
 
MOCIÓ SOBRE LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES APLICADES  A PARTIR DE L’1 DE JUNY 

DE 2021 
 
L’1 de juny entrà en vigor una nova estructuració de les tarifes elèctriques, com a conseqüència de les 
obligacions que imposa als estats membre l’aplicació de Directives europees. 
D’acord amb la normativa europea, la modificació tarifària té com a objectius: 

• incrementar l’eficiència del conjunt del sistema elèctric europeu per tal de contribuir a la 
reducció d’emissions de CO2,  

• estimular l’estalvi i l’eficiència energètica,  
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• estimular la implantació de l’autoconsum,  
• promoure el desplegament del cotxe elèctric 

 
Tot això sobre les premisses d’aconseguir una transició energètica justa que repartisca equitativament 
els costos de l’energia (incloent-hi els ambientals) i que no deixe ningú al darrere. 
Encara que considerem que aquests objectius van en la direcció correcta, no és així respecte a la 
implementació d’aquesta mesura per part del govern espanyol.  
 
La manera en la qual s’ha regulat i s’està aplicant aquesta nova estructura tarifària i de facturació 
penalitza de manera desproporcionada a les famílies, xicotetes empreses,  persones treballadores 
autònomes, persones que teletreballen, totes incloses en la categoria de “xicotets consumidors”, 
mentre manté intacta l’opacitat, el descontrol i l’arbitrarietat que caracteritzen el mercat elèctric 
espanyol: es continua amb el sistema marginalista per a la fixació dels preus de l’electricitat, no 
existeix cap exigència de transparència respecte als costos reals de producció, transport i distribució 
de l’electricitat, atenent a cada tipus de font d’energia, no hi ha cap exigència d’auditoria independent i 
pública i de control extern dels costos de l’energia, en la fixació de l’estructura tarifària no hi ha 
participació de les persones usuàries, sols de les empreses amb interessos econòmics en el sector 
elèctric, continua mantenint-se un pes elevat dels trams fixes en la factura i resta sense implementar-
se el balanç net vinculat a l’autoconsum.  
 
D’aquesta manera, l’accés a un bé bàsic i essencial com és l’electricitat, fonamental per a l’exercici 
del dret a l’energia de la ciutadania, es troba una vegada més supeditat als interessos de l’oligopoli 
elèctric. 
 
Aquest canvi de l’estructura tarifària afecta la totalitat del sistema tarifari elèctric, però té una major 
incidència en el mercat regulat, en el que es troba una gran part dels xicotets usuaris, ja que no sols 
els hi afecta la introducció de la tarificació amb discriminacions horàries, sinó també els importants 
increments dels preus en tots els trams (punta, pla i vall), el qual sobrepassa sobradament la tímida 
baixada dels preus dels termes de potència que s’han inclòs en aquesta modificació tarifària.  
 
Amb aquesta tarifa es pretén incentivar que les famílies deriven consums a la nit o els caps de 
setmana, però una de les conseqüències directes del canvi de l’estructura tarifària és que els 
consums d’energia elèctrica en torn a l’hora de dinar i a l’hora de sopar, així com durant -al menys- 
dos terços de l’horari comercial, s’ha encarit substancialment a partir de l’1 de juny.  
Si les persones usuàries no realitzen una modificació substancial del seu patró d’ús de l’energia 
desplaçant les activitats consumidores d’electricitat cap la nit o els caps de setmana, el resultat és un 
fort encariment de la factura elèctrica. I tot això, suposant que eixe desplaçament d’activitats puga fer-
se. Perquè, què passa amb les activitats del comerç al detall o de les pimes en general? Què passa 
amb les persones que teletreballen o que no poden modificar els seus horaris laborals? Aquestes 
activitats i persones s’estan veient seriosament perjudicades perquè el seu ús de l'electricitat es 
concentra en els horaris on l’energia es cobra més cara. 
 
Malgrat el fort impacte que la implantació d’aquest nou sistema de tarifes té i el fet que dita 
implantació és coneguda des de fa més d’un any, el govern espanyol no ha portat a terme cap 
campanya informativa i de sensibilització de la població respecte a aquestes qüestions, ni ha posat a 
disposició de la ciutadania eines (com per exemple, simuladors de consum i aplicació de la tarifa, 
iniciatives específiques d’educació energètica) o informació respecte les mesures d’autoprotecció 
respecte a la pujada dels preus de l’electricitat que podrien prendre per adaptar-se -si més no, 
parcialment- a la nova situació.  
 
Recentment, el govern central ha aprovat una rebaixa temporal de l’IVA del 21% al 10%, per a usuaris 
amb potències instal·lades inferiors als 10 kW i usuaris vulnerables, mentre el preu del MW es 
mantinga per sobre els 45 euros en el mercat majorista i com a màxim fins al final d’aquest any, com 
a mesura per a eixugar, encara que siga molt parcialment, la forta pujada dels preus de l’electricitat 
per als usuaris finals.  
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Considerem que aquesta mesura, encara que en la bona direcció, és insuficient per la seua parcialitat 
i provisionalitat. Des del nostre punt de vista, la revisió, anàlisi i modulació integrals de les càrregues 
impositives vinculades a l’energia elèctrica és una tasca inajornable que ha de portar a terme el 
govern central per a garantir l’aplicació real dels principis de progressivitat fiscal i qui contamina paga 
així com l’eficàcia i l’eficiència en l’aplicació de les figures impositives per garantir el dret humà a 
l’energia, el manteniment de les infraestructures energètiques públiques, la protecció del medi 
ambient  els serveis públics d’interès general. Però sobre tot, el que cal és abordar de manera urgent 
la transparència i control públic dels costos de producció, transport i distribució de l’energia elèctrica 
així com l’eliminació del sistema marginalista de fixació dels preus majoristes de l’electricitat.    
 
Per altra banda, malgrat que la normativa que entrà en vigor l’1 de juny preveu un major 
subministrament d’informació a les persones usuàries en les seues factures, aquestes continuen 
presentant una elevada complexitat i incloent-hi trams fixes i costos opacs i/o injustificats, 
descarregant tot el cost de d’adaptació i reducció de les emissions generades pel sistema elèctric 
exclusivament sobre les persones usuàries. 
 
La lluita contra el canvi climàtic exigeix una aposta clara per la producció distribuïda d’electricitat a 
partir de fonts d’energia no contaminants, que permeta participar a la ciutadania, administracions 
públiques -en particular, les administracions locals-, pimes i cooperatives en la producció d’electricitat 
per autoconsum, ús compartit i consum de proximitat. Les tecnologies actuals de producció 
d’electricitat, com la fotovoltaica i l’eòlica, permeten la modularitat de les instal·lacions i nivells 
d’eficiència que fan viable l’avanç cap un model de generació de l’electricitat distribuïda, democràtica i 
de proximitat. El govern valencià, a través de les conselleries amb competències en economia 
sostenible, energia, industria, transició ecològica i canvi climàtic, ve donant passos en aquesta 
direcció des de la legislatura passada, mitjançant diverses convocatòries d’ajudes i subvencions i 
desenvolupament de marc regulatori en el àmbit de les seues competències. També s’està treballant 
en aquesta direcció des de moltes entitats locals valencianes, amb programes específics, i des de la 
iniciativa privada, per part de pimes i cooperatives energètiques. 
 
Per això cal que l’administració general de l’estat s’implique decididament i recolze este canvi de 
model energètic en l’àmbit de les seues competències, en particular, pel que fa a l’eliminació de 
barreres regulatòries a l’autoconsum individual i compartit, a l’autoconsum connectat a la xarxa, i a la 
retribució justa dels excedents abocats a la xarxa així com pel que fa a l’impuls d’aquest model 
mitjançant plans plurianuals de suport tècnic i econòmic per a la seua implantació.  
 
Tenint en compte totes aquestes qüestions, els interessos particulars en joc i l’interès públic general, 
proposem al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. L’Ajuntament de Banyeres de Mariola acorda instar al govern espanyol a exigir la 
transparència dels costos reals de producció, transport i distribució de l’electricitat així com la 
realització d’auditories independents i públiques dels costos reportats per les empreses del sector 
elèctric, efectuar el control públic d’aquests i publicar anualment tota aquesta informació. 
 
SEGON. L’Ajuntament de Banyeres de Mariola acorda instar al govern espanyol a modificar el 
sistema de fixació del preu de l’electricitat, per eliminar el sistema marginalista actual i aplicar un 
sistema basat en el cost real de cadascuna de les fonts de producció d’energia en la proporció en què 
cada tipus de fonts d’energia participa en el volum d’electricitat produïda, i incorporar la representació 
de les persones usuàries en la negociació de l’estructura de les tarifes elèctriques. 
 
TERCER. L’Ajuntament de Banyeres de Mariola acorda instar al govern espanyol a prendre les 
mesures adients per reduir l’impacte de l’increment de costos de l’energia elèctrica derivats del nou 
sistema de tarificació per als xicotets consumidors que realitzen activitats econòmiques que no poden 
traslladar els seus consums d’energia cap a franges de consum amb preus més baixos -com és el cas 
del xicotet comerç o les persones que teletreballen. 
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QUART. L’Ajuntament de Banyeres de Mariola acorda instar al govern espanyol a demanar a la 
Comissió Nacional de Mercats i la Competència que investigue les causes reals de la pujada dels 
preus majoristes i actue amb urgència per revertir els abusos que hagen pogut realitzar les empreses 
elèctriques implicades. 
 
CINQUÈ. L’Ajuntament de Banyeres de Mariola acorda instar al govern espanyol a impulsar un canvi 
en el sistema de tarificació en què s’eliminen els trams fixes i les persones usuàries paguen en funció 
d’allò que consumeixen, aplicant tarifes per blocs de consum que seguisquen el principi de 
progressivitat i reconeguen el caràcter de bé essencial de l’electricitat i el dret humà a l’energia, 
garantint, d’una banda, l’accés i l’assequibilitat d’una quantitat bàsica d’energia elèctrica -tenint en 
compte el número de persones de l’habitatge, la zona climàtica de residència i altres circumstàncies 
específiques- i, d’altra, penalitzant els consums excessius i sumptuaris. 
 
SISÈ. L’Ajuntament de Banyeres de Mariola acorda instar al govern espanyol a revisar i modular les 
càrregues impositives vinculades a l’energia elèctrica per a garantir l’aplicació real dels principis de 
progressivitat fiscal i qui contamina paga així com l’eficàcia i l’eficiència en l’aplicació de les figures 
impositives per garantir el dret humà a l’energia, el manteniment de les infraestructures energètiques 
públiques, la protecció del medi ambient  els serveis públics d’interès general.  
 
SETÈ. L’Ajuntament de Banyeres de Mariola acorda instar al govern espanyol a modificar la regulació 
per facilitar i flexibilitzar el repartiment d’energia elèctrica entre autoconsumidors compartits, millorar 
la compensació econòmica, actualment molt baixa, pels excedents que les instal·lacions 
d’autoconsum d’electricitat connectades a la xarxa hi aboquen i augmentar de 500 m a 2 km i de 100 
kW a 2 MW la possibilitat de fer autoconsum compartit simplificat. 
 
HUITÈ. L’Ajuntament de Banyeres de Mariola acorda instar al govern espanyol a establir, de manera 
efectiva i permanent, la prohibició de tall de subministrament elèctric en habitatges en els casos 
d’impagament com a conseqüència de les condicions de vulnerabilitat de les persones afectades, fent 
una comprovació prèvia a qualsevol ordre de tall de subministrament amb els serveis municipals 
competents en matèria d’assumptes socials. 
 
NOVÈ. L’Ajuntament de Banyeres de Mariola acorda instar al govern espanyol a portar a terme una 
política intensa, activa i amb continuïtat en el temps, de subministrament d’informació fiable, clara i 
transparent en relació amb els aspectes tècnics, econòmics, ambientals i d’ús de l’electricitat, així 
com de realització d’iniciatives d’educació energètica, adreçades a famílies, persones treballadores 
autònomes i pimes per minimitzar els impactes econòmics i socials negatius del canvi tarifari. 
 
DESÈ. L’Ajuntament de Banyeres de Mariola acorda instar al govern espanyol a implementar un 
programa plurianual i ambiciós d’ajudes, en col·laboració amb l’administració autonòmica, adreçades 
a la millora de l’eficiència i estalvi energètic en les edificacions de tot tipus, parant particular atenció 
als edificis públics municipals, als habitatges socials i als habitatges de les persones amb nivells de 
renda inferiors a la mitjana de la renda per càpita de la comunitat autònoma en què residisquen.  
 
ONCÈ. L’Ajuntament de Banyeres de Mariola acorda instar al govern espanyol a implementar un 
programa plurianual i ambiciós d’ajudes i suport tècnic, en col·laboració amb l’administració 
autonòmica, en particular adreçats a les entitats locals, per impulsar l’autoconsum amb abocament 
d’excedents a la xarxa i les comunitats energètiques locals.  
 
DOTZÈ. L’Ajuntament de Banyeres de Mariola acorda instar al Consell de la Generalitat Valenciana i 
a les diputacions provincials a continuar desenvolupant, i intensificar, les diverses iniciatives de suport 
financer i tècnic a les entitats locals per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic en les edificacions i 
serveis municipals, per impulsar l’autoconsum amb abocament d’excedents a la xarxa i les comunitats 
energètiques locals, així com la resta de programes actualment en marxa en aquesta matèria 
adreçats als diversos sectors econòmics i socials per aprofundir en el model de generació distribuïda 
d’electricitat.   
 
Banyeres de Mariola, 23 de juliol de 2021 
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Pren la paraula el Sr. Sempere, portaveu del Grup Municipal Socialista, per exposar 

que:”aquesta moció que es presenta conjuntament entre els tres grups municipals representants al 
Ple de l'Ajuntament, reflecteix el desconeixement sobre algunes mesures que s'han dut a terme en les 
diferents administracions, tant locals, autonòmiques com a nacionals, per a erradicar la denominada 
pobresa energètica. 
Des que hem accedit en els governs en els seus diferents nivells, el Partit Socialista ha vingut 
implementant mesures per a l'accés universal a l'electricitat com un dret i no un privilegi i m'agradaria 
deixar clar algunes d'aquestes mesures. 
 
REDUCCIÓ DE L'IVA 
 
L'evolució del mercat elèctric espanyol en els dos últims anys és positiva, el preu de 2020 es va reduir 
un 24% en comparació amb 2019 i al seu torn en 2019 va ser un 19% menys que en 2018. Per a les 
llars espanyoles, això ha suposat un estalvi de 120€ anuals, és a dir, des de 2018 s'han estalviat 240€ 
l'any. 
 
A Espanya, si es calcula que el tram fix se situa entorn del 40% de la factura, la reducció de l'IVA del 
21% al 10% implicaria únicament una baixada real del 4’4%. Això té el sentit que una part del rebut de 
la llum es destina a usos bàsics, però no tot el consum d'electricitat és de primera necessitat. 
 
Les mesures més importants que s'han dut a terme per diferents administracions són per part del 
GOVERN D'ESPANYA: 
 
L'eliminació de l'impost al sol, impost que va aprovar el Partit Popular en el govern de Mariano Rajoy, 
d'aquesta manera es facilita els tràmits a les persones que vulguen apostar per les energies 
renovables i l'autoconsum. A més, que s'eliminen els possibles càrrecs i peatges. 
 
Ampliació del bo social, s'han incrementat els supòsits i flexibilitzat les condicions d'accés per a 
persones vulnerables o en situació de risc. 
 
Prohibició de talls de llum a les famílies vulnerables fins a finals de maig, coincidint així amb el final de 
l'Estat d'Alarma. 
 
Aprovació de l'Estratègia Nacional contra la Pobresa Energètica. 
 
L'avantprojecte de la Llei per a la creació del Fons Nacional per la Sostenibilitat del Sistema Elèctric, 
que permetrà reduir almenys un 13% de la factura elèctrica en els pròxims 5 anys (que és quan 
s'espera la seua completa implantació). 
 
En 2018, el Govern, davant la pujada que van experimentar els preus de l'electricitat a l'agost i 
setembre d'aqueix any, va adoptar una sèrie de mesures, entre elles la suspensió per sis mesos de 
l'impost a la generació elèctrica del 7% i va introduir una exempció en l'impost d'hidrocarburs per a 
desactivar el gravamen conegut com a "cèntim verd" en els combustibles per a producció elèctrica. 
 
A LA COMUNITAT VALENCIANA: 
 
L'any 2017 es va crear una ajuda per part de la Generalitat denominada “Lluita contra l'empobriment 
energètic” que es destinava als ajuntaments perquè els serveis socials de la localitat valoren cada 
cas. 
 
Els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2021, contemplen una línia de 3 milions d'euros 
per a pal·liar la pobresa energètica (aquests diners prové del Pla Estatal d'Habitatge). 
 
Alguns municipis com València han concedit també ajudes. En aquest cas, des de l'ajuntament van 
concedir 8 milions d'euros, multiplicant per quatre respecte a 2019, perquè els serveis socials 
sufragaren les factures de llum, aigua i gas de persones vulnerables. 
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Van crear l'oficina de l'energia, on assessoren qualsevol persona sobre les factures de la llum, 
eficiència energètica i/o energies renovables. 
 
 
El nou Reial decret llei 1/2019, d'11 de gener, de mesures urgents per a adequar les competències de 
la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència a les exigències derivades del dret comunitari, va 
establir la divisió de competències entre la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i el 
Govern d'Espanya per a determinar la part regulada de la factura de l'electricitat. 
 
Què es pretén amb aquest canvi? 
 
Fonamentalment incentivar el trasllat del consum elèctric des de les hores de màxima demanda 
elèctrica (hores punta) a altres en les quals les xarxes de transport i distribució es troben menys 
saturades, la qual cosa reduirà la necessitat de dur a terme noves inversions. 
 
La combinació dels nous peatges i càrrecs permetrà que la factura elèctrica tinga un major 
component variable. Això farà que el seu cost depenga en major mesura de l'energia consumida, la 
qual cosa fomenta l'eficiència energètica en permetre que les mesures d'estalvi tinguen un major 
impacte en el rebut de l'usuari. En l'import de la factura el pes de l'energia que consumim tindrà per fi 
un major pes que la part fixa. 
 
Dels 29 milions de consumidors domèstics que hi ha a Espanya, 19 milions veuran, des de l'1 de juny, 
una reducció en la part regulada de la seua factura ENCARA QUE NO CANVIEN 
D'HÀBITS/HORARIS. I dels altres 10 milions de persones restants tindran un impacte neutre (només 
el 34% tindran una lleugera pujada, 3.4 milions de persones). 
 
Segons càlculs de la CNMC, aquells consumidors acollits amb anterioritat a una tarifa de 
discriminació horària veuran augmentar la seua factura en uns dos euros mensuals. La resta, uns 19 
milions, estalviaran més d'un 3% en el rebut elèctric. 
 
La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha dit en el Congrés dels Diputats que el 
Govern no descarta tornar a suspendre algun dels elements fiscals, amb caràcter excepcional i 
provisional, per a facilitar als consumidors fer front a una factura que s'ha encarit per l'increment dels 
costos dels combustibles fòssils, dels quals ha dit que cal anar desfent-se. 
 
El preu de l'electricitat en el mercat majorista està disparat en tota Europa, impulsat per la calor, l'alça 
dels costos dels combustibles fòssils i el dels drets d'emissions de CO₂, que rondaven els 51,3 euros 
per tona. Aquest repunt a Espanya també ve a coincidir amb l'entrada en vigor del nou sistema tarifari 
basat en tres períodes horaris 
 
Aquests nous mecanismes estaran dirigits al curt termini i complementaris als quals estudia el comité 
per a la reforma del sistema fiscal. Aquests experts reunits pel Ministeri d'Hisenda, que presentaran 
les seues conclusions a inicis de l'any que ve, estan analitzant en profunditat el conjunt del model 
tributari espanyol, inclosos diversos elements d'imposició mediambiental. 
 
Necessitem una revisió en profunditat dels impostos per a donar senyals congruents: que pague qui 
contamine. Però també es necessiten solucions per al curt termini i en declaracions la Ministra, 
Teresa Ribera, ha dit el següent sobre aquesta qüestió: “Mentre busquem una resposta solvent, és 
obvi que aquest Govern ha de ser sensible, preocupar-se pels consumidors, per la qual cosa no 
descartem l'adopció de mesures provisionals fins que s'aborde en profunditat, amb rigor i 
congruència, la reforma de la nostra fiscalitat energètica. Ja ho hem fet i probablement ho hem de fer 
en el futur immediat”. 
 
 
El govern d'Espanya ha posat en marxa mesures de caràcter estructural per a abaratir el rebut de la 
llum en el mitjà i llarg termini. Una d'elles és la creació del Fons Nacional per a la Sostenibilitat del 
Sistema Elèctric per a traure de la factura el cost de les primes a les renovables. Segons el ministeri 
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de Transició Ecològica, aquesta mesura que ha sigut remesa a les Corts suposarà un descens del 
13% en cinc anys en el preu de la factura. 
 
També hi ha sobre la taula un avantprojecte de llei per a limitar el dividend del carboni que reben les 
centrals no emissores, frenant així la sobre retribució en el mercat majorista de nuclears i 
hidroelèctriques, principalment. Aquest mecanisme permetrà abaratir el rebut un 4,8% per als 
consumidors domèstics i un 1,5% per a la gran indústria, d'acord amb les estimacions del ministeri. A 
més, el Ministeri de Transició Ecològica juntament amb els Ministeri d'Indústria i Hisenda treballen 
conjuntament per a generar un crèdit de 100 milions com a compensació addicional a la indústria per 
l'increment dels costos del CO₂. 
 
En 2018, davant una situació semblant, el Govern d'Espanya, liderat pels Socialistes en aqueix 
moment va suspendre l'impost de la llum i ara no descarten el tornar a fer-ho, demostrant així que 
l'objectiu que té aquest Govern és millorar la vida a la gent i acabar amb la denominada pobresa 
energètica. 
 
El grup municipal socialista en aquest ajuntament dóna suport a la moció, però vol deixar clar que 
dels dotze punts que hi ha en l'acord, una majoria estan duent-se a terme pel Govern d'Espanya i de 
la Generalitat, i altres que es demanen els veiem coherents i necessàries per al desenvolupament de 
la política verda i ecològica que vol dur a terme el ministeri socialista de Transició ecològica. 
Donem suport a aquesta moció amb tots els acords perquè volem fer autocrítica d'algunes coses que 
el govern de coalició en l'Estat, no ha dut a terme i que el seu importants per als ciutadans. Voldríem 
recordar-les perquè les incloguen en el seu full de ruta en l'hora de tractar aquests temes en les 
directives europees.” 
  

Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Popular, Sr. Molina indicant que després de la 
intervenció del portaveu del Grup Municipal Socialista, vol puntualitzar que quan el Partit Popular va 
deixar el govern, va pujar la llum un 5% i van haver moltes manifestacions al carrer, i ara amb el 
govern Socialista ha arribat a pujar la llum un 50%. Ara amb les mesures que ha esmentat i que ell 
secundarà, lluitaren perquè baixe la llum, però no està d'acord amb moltes coses que ha dit en la 
seua intervenció. 
 

Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Socialista Sr. Sempere per a respondre al Sr. 
Molina que ell no ha volgut suscitar cap polèmica, tan sols ha volgut deixar clar algunes de les 
accions que el govern Socialista en coalició amb Podemos estan fent per a erradicar la pobresa 
energètica. 
 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze regidors presents, acorda 
aprovar aquest punt de l'ordre del dia. 
 
 
4) 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. 
 
 
5) Dació de compte de la relació de decrets des del  24 de maig de 2021 fins el 25 de juliol de 
2021. 
 
Per secretaria s'adona dels decrets d'alcaldia dictats en el període comprés entre el 24 de maig de 
2021 fins al 25 de juliol de 2021, tots dos inclusivament. 
 
La Corporació queda assabentada.  
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6) Precs i preguntes.  
 
El Sr. Alcalde pregunta si algun portaveu vol fer algun prec o pregunta. 
 
El Sr. Sempere, portaveu del Grup Municipal Socialista passa a realitzar diversos precs i preguntes: 
 
• “S'han formigonat dos trams del camí de “Els Clotets” i els veïns s'han quedat amb la mel en la 
boca, ja que podien haver fet tot el camí. També es queixen que l'entrada s'ha quedat pitjor ja que el 
dúmper que transportava el formigó anava soltant una mica de formigó i en assecar-se s'ha quedat de 
manera irregular i quasi impracticable una part del camí. 
Prega que arreglen aqueix tram i si pot ser acaben d'adequar el camí.“ 
 

El Sr. Alcalde indica que es van arreglar els trams que estaven en pitjor estat. Li diu al Sr. 
Sempere que ha sigut regidor d'obres i sap que no sempre hi ha subvencions i pressupost per a 
arreglar tots els camins. 
Prenen nota de veure els desperfectes que diu que hi ha en un tram. 
 
• “En la passada legislatura, quan era regidor d'obres, es van comprar uns terrenys per a ampliar al 
depuradora. En la Comissió d'Obres, el regidor delegat Sr. Martínez, li va respondre que es licitaria a 
l'any que ve i l'obra es desenvoluparia en 2023. 
Prega que en el pròxim ple se li amplie la informació: els metres que s'ampliarà, si hi haurà nova 
maquinària, possible ampliació de plantilla….” 
 

El Sr. Alcalde, li diu que li ampliaran la informació i a més hui mateix han rebut un comunicat 
de EPSAR, dient que s'havia signat l'acta per a la contractació del projecte de reforma, per la qual 
cosa va tot avançant. 
 
• “La Escoleta d'Estiu d'enguany es va adjudicar a Angel Jiménez Rodríguez, amb un màxim de 150 
xiquets i un màxim de 6 setmanes de duració per 29,70 euros IVA inclòs. L'ajuntament cobra per cada 
xiquet la primera setmana 30 euros, per dues setmanes 50 euros, tres 75 euros, i quatre setmanes 
100 euros. Si són dos o més membres d'una família, la primera setmana 25 euros i la resta igual que 
per un xiquet. 
Quin benefici tenen les famílies que tenen més d'un fill o filla si porten als seus fills més d'una 
setmana? 
Quina explicació dóna la regidora d'educació de les queixes dels pares i mares de la mala 
organització de l'empresa, de les poques activitats que han fet, de la contractació inadequada de 
personal del poble, del material inapropiat per a una escoleta i si prendran alguna mesura o l'han 
presa.” 
 

Intervé la Sra. Ferre, regidora delegada d'educació, indicant que respecte al preu ja se li va 
explicar en la comissió, que era el primer any que licitaven i que consideraven que com s'oferien 
altres activitats a més de la Escoleta de Estiu, podria ser un greuge reduir més el preu, a més el preu 
de l'hora no resultava excessiu. 
Respecte a l'organització de l'empresa s'està fent el seguiment per part de la tècnica de l'ajuntament 
designada per a això i per ella mateixa com a regidora d'educació, s'estan fent els informes 
corresponents i parlant amb les famílies. Quan finalitze la escoleta en funció de si s'han pal·liat les 
deficiències o no s'actuarà. 
Respecte als monitors en la reunió que van tindre amb l'empresa, van aconsellar que contractaren 
monitors de la població però després en els temes de contractació l'ajuntament no pot intervindre. 
 
 
• “Pregunta per l'estat o situació de l'espai cedit a l'Associació de Malalts d'Alzheimer ja que és ací 
tancat.” 
 

El Sr. Alcalde respon que se'ls va autoritzar fa un parell de setmanes per a fer el trasllat de 
l'edifici “Els Trinquets” on estan a la nova seu però amb les mateixes característiques del servei.  



  

10 
 

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 

 

Després estarà pendent que tramiten l'homologació com a centre de dia. Ara és l'associació la que ha 
d'organitzar i realitzar el trasllat. 
 
 
• “Quines deficiències tenen les càmeres instal·lades en els dos polígons i en l'àrea industrial dels 
Molines que no estan operatives encara?” 
 

Respon la Sra. Revert, regidora delegada d'indústria dient que ampliarà la informació en el 
pròxim Ple però que hi ha alguna càmera que no funciona i estan pendents que vinga l'empresa a 
solucionar-lo. 
 
 
El Sr. Molina, portaveu del Grup Popular passa a fer diversos precs i preguntes: 
 
• “Vol puntualitzar, respecte a la pregunta que ha fet també el Sr. Sempere sobre la Escoleta d'Estiu, 
que van veure també un registre d'entrada que deia: “Comuniquen s'esmenen errors de la escoleta 
d’estiu municipal i es tinga en compte per a posteriors licitacions. 
“Comuniquen que no es compleix el programa de la escoleta d’estiu” 
Ens sembla una cosa sorprenent i per descomptat no és normal Ens pot explicar que està ocorrent?” 
 

Intervé la Sr. Ferre, regidora delegada d'educació indicant que torna a reiterar que hi ha un 
plec de condicions, l'empresa està realitzant unes accions i ells estan supervisant-les, quan finalitze 
l’escoleta es farà l'informe pertinent. 
 
• “En la Comissió del 28-06-2021, preguntem al seu Regidor que si ja gravaven les càmeres dels 
polígons i va contestar que sí. En un registre del dia 12-07-2021, el seu enunciat diu: “Contestació 
informació responsable tractament de dades càmeres Banyeres de Mariola (encara no estan 
operatives solucionant deficiències en la instal·lació) 
Suposa que serà la mateixa resposta d'abans però prega aclariment de si estan o no gravant.” 
 
El Sr. Alcalde respon que com se li ha dit al Sr. Sempere en el pròxim ple es respondrà. 
 
• “En Junta Govern 30 de Març diuen que l'Arquitecte Tècnic Municipal i la Policia Local, redactaran 
informe sobre la zona de Pardalets. 
En la Junta de Govern 7 de Maig, diuen que estan estudiant una solució per a aquest problema. 
Quina és la solució adoptada?” 
 
El Sr. Alcalde respon que algun veí presentaria algun escrit i per això es remet als tècnics i la policia 
perquè estudien la millor solució al problema. 
 
• “En el Ple 25 de Març, sobre el trànsit de c/ Laporta a “Capricho” diuen que ja han trobat una 
possible solució, que no serà amb semàfors, però si s'intentarà eixamplar una mica les voreres, Ens 
poden concretar en què consistirà?” 
 

El Sr. Alcalde respon que aqueixa és una de les possibilitats que s'estudien quan hi ha un lloc 
amb problemes de circulació, però això no vol dir que siga la definitiva. 
 
• “Segons llegim i s'informa, amb la declaració d'inconstitucionalitat de l'estat d'alarma, no es podran 
cobrar les multes pendents imposades sota l'empara d'aquesta norma i s'hauran de retornar les 
cobrades, per això li preguem que estudie la seua devolució d'ofici i no mitjançant reclamació de 
l'afectat, ja que seria un detall que evitaria tràmits i burocràcia i a més li ho agrairien.” 
 

El Sr. Alcalde respon que caldria veure el motiu de la infracció perquè moltes multes que 
s'han posat en la població no han sigut per aqueix motiu, i primer haurà d'arribar la notificació perquè 
el tinguen en compte. 
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• “Després de diverses queixes d'empresaris i usuaris de la tapa de desguàs que està descarnada en 
la pujada del carrer Boulevard, en el polígon, pregarien que es reparara al més prompte possible per 
a evitar mals majors.” 
 

El Sr. Alcalde respon que pren nota. 
 
• “En la pujada al cementeri, a l'altura aproximada dels nous depòsits d'aigua, resulta que hi ha dos 
fanals fosos des de fa més de 3 setmanes, pel que demanem se solucione el més prompte possible.” 
 

El Sr. Alcalde respon que quan estan totes en marxa hi ha un problema i salta la llum. 
L'empresa està revisant-les per a veure on està el problema i per a evitar que es vaja la llum estan 
només enceses les que no donen problemes fins que se solucione. 
 
• “Tornen a demanar-li que la neteja o recollida de residus reciclats siga més sovint perquè en molts 
llocs com puga ser la part de la carretera de Biar on es troben diversos contenidors han arribat a estar 
plens fins a dues setmanes causant molèsties als veïns que allí viuen. Fa molt poc a través del 
Facebook alguns ciutadans han comentat la falta de neteja i encara que hi haja gent incívica, vostés 
són els màxims responsables de mantindre el poble net i han de prendre les mesures oportunes al 
respecte. Si vosté fa cas no a nosaltres, sinó als veïns que es queixen i li dóna una solució, segur que 
tots li ho agrairan.” 
 

El Sr. Alcalde respon que dues setmanes sense recollir els residus és impossible perquè 
passen dos dies a la setmana. Pot ser que ara la gent estiga més en les casetes i es tiren més 
residus als contenidors d'aqueixes zones, 
Intervé la Sra. Revert, regidora delegada de residus puntualitzant que precisament la setmana 
passada es va acostar al Ventorrillo i hi havia un munt de bosses de plàstic i cartó fora, i els 
contenidors no estaven plens. De totes maneres dues setmanes és impossible que estiguen els 
residus allí. 
 
• “Quines conclusions han tret de les reunions amb els comerciants de la Plaça Major sobre la seua 
remodelació? Ens ha confirmat vosté que no s'ha reunit amb els veïns que allí viuen i ens preguntem 
per què no li interessa l'opinió dels veïns, afectats pel canvi? Què pensa que perd vosté si haguera 
celebrat aquesta reunió? Tots coneixem que estan recollint-se signatures contra el projecte de la 
Plaça Major. Quin tractament pensa donar-li a aquesta recollida de signatures?” 
 

El Sr. Alcalde respon que la primera conclusió que va obtindre després de la reunió amb els 
comerços i establiments de la plaça Major cap amunt, era que els preocupava el tema dels cotxes 
perquè volien una certa mobilitat. Alguns també van expressar que hui dia la plaça és un pàrquing 
privat, perquè hi ha cotxes que passen setmanes i no es mouen d'allí, i ells volen mobilitat que la gent 
puga anar aparcar i comprar o consumir en el seu establiment. Van dir que volien almenys 10-12 
places d'aparcament i si no passa hi haurà alguna plaça més perquè la gent puga anar, fer la compra 
en un temps determinat i després anar-se i deixar l'espai buit per a una altra persona. 
Els veïns podran fer ús dels aparcaments al migdia i a la nit que no estarà el temps controlat. 
Ell no té problema de parlar amb els veïns, alguns ja han anat a parlar amb ell i els ha explicat la 
situació. 
Respecte a les signatures diu que el Sr. Alcalde que li ho haurà de preguntar a ell, portaveu de 
l'oposició, que és el que ha anat establiment per establiment indicant que havien de recollir signatures 
perquè no es faça la plaça per als vianants. Tot abans que oficialment es presente el projecte 
definitiu, per la qual cosa qui signa no sap que signatura. Ara és quan podrien ser vàlides les 
signatures perquè ja s'ha presentat el projecte definitiu, les que es van recollir abans no. 
 
 
• Sobre la font del parc dels gossos en la “S”, ens pot dir quan estarà activa amb el seu desaigüe 
corresponent?, tal i conforme em va dir per telèfon la regidora de jardins que estaria en marxa en una 
setmana i ja portem sense aquest servei des del dia 16 de Juny. 
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Intervé la Sra. Revert responent que la brigada d'obres té treballs més urgents i es deixarà 
per a final d'estiu aqueixa actuació. 
 

El Sr. Alcalde puntualitza que també va haver-hi un brot de tos dels gossos i els van 
recomanar no fer ús. 
 
• “Em pot dir si s'ha preocupat per a preparar les pistes esportives per a poder fer tots els 
esdeveniments esportius en aquestes 24 hores.” 
 

Respon el Sr. Amorós, regidor delegat d'esports indicant que les pistes i les 24 hores estan 
preparades conforme indica la normativa de Conselleria i que s'ha deixat llibertat als clubs per a 
decidisquen si volen participar o no. Alguns han optat per no participar i vol agrair als que sí han 
participat el seu esforç. 
 
•” Vosté va informar en Comissió, que el seu Regidor amb un tècnic van estar mirant les zones per a 
veure si es podia aconseguir un informe favorable per a realitzar el Camí de la Marjal, per tant, ens 
podria informar de la situació en què es troba aquest tema?” 
 

Respon el Sr. Martínez, regidor delegat d'obres dient que es va remetre a la Conselleria 
d'Agricultura tot el que demanava: permís de Conselleria d'Obres Públiques perquè està la carretera 
CV-81, permís de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, i com hi ha vies pecuàries, permís de 
Medi Ambient, tot això aprovat, però finalment ho han denegat per falta de crèdit. 
 
• “Fa un temps en un ple ja els demanem que feren una borsa de treball per a poder facilitar a les 
nostres empreses el poder trobar al treballador qualificat per al seu treball. Vosté va contestar que 
està bossa estava ja creada per la mancomunitat. Després d'haver-nos entrevistat amb l'associació 
d'empresaris resulta que el que els vindria bé és que la crearen vostés ací, ja que han augmentat el 
funcionariat en l'ADL i els facilitaria moltíssim la seua labor, ja que estan tenint molts problemes a 
l'hora de fer ús de la bossa de la mancomunitat.” 
 

Intervé el Sr. Amorós, regidor delegat de promoció econòmica, responent que sí, ara hi ha 
dues ADL i una es dedicarà més a relacions amb la indústria, formació, hui precisament ha visitat ja 
una empresa i a més també seguirà la Mancomunitat. 
 
 
• “Veïns del “Maset dels Patos” es queixen de l'abandó que pateixen perquè mai veuen passar a la 
Policia Local. Aquesta queixa ve determinada perquè en una façana nova el diumenge es va realitzar 
una pintada de molt mal gust, pregant-li, si ho estima oportú, ordene a la Policia Local que comprove 
el que antecedeix.” 
 

El Sr. Alcalde, respon que es tindrà en compte però només hi ha una patrulla de la policia i 
fan el que poden. 
 
• “El Motoclub 4x4 és una Entitat que des de fa més de 25 anys manté l'afició al motociclisme i ha 
organitzat bons espectacles, havent demostrat ser persones serioses, responsables i competents. 
En la Comissió d'Esports del 17-3-2021, el seu Regidor ens va informar del següent: la pista de 
motocròs cal legalitzar-la i demanar els permisos reglamentaris, s'ha buscat a un arquitecte d'Alcoi 
que coneix el tema, per a realitzar tots els treballs i gestions necessàries. 
Cal deduir que Vostés els han exigit que legalitzen el seu circuit de La Vereda. 
Això, asseguren, que els ha reportat grans despeses i manifesten que estan sense diners i no 
entenen que coneixent l'equip de Govern la seua situació, els siga rebaixada la subvenció del 2021. 
Socis i simpatitzants d'aquest club, ens han manifestat la seua decepció i descontentament amb 
aquest Ajuntament perquè pensen que en comptes d'ajudar al Motoclub, el deixen a l'estacada, per la 
qual cosa, molts entenen que la seua manera de procedir va en sentit contrari al que ells necessiten 
per a poder regularitzar la seua situació. 
Què ens pot dir sobre aquest tema?” 
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El Sr. Alcalde respon que el que ell va parlar amb l'associació és que com estaven en 

pandèmia, tenien una subvenció concedida i no es podien fer les competicions, que aprofitaren i 
legalitzaren el lloc d'entrenament. Si s'ha minimitzat la subvenció serà perquè no han justificat la 
totalitat dels diners que tenien concedit, això passa amb totes les associacions. Per això ell els va 
plantejar el tema d'usar els diners de la subvenció per a legalitzar la pista perquè a més és un 
problema la seua utilització sense estar legalitzada. 
A més se'ls ha posat aigua en la zona, i reben una de les subvencions més elevades que concedeix 
l'ajuntament a associacions esportives. 
 
 
• “L'empresa encarregada del socorrisme en la Piscina Municipal, va advertir, abans d'omplir la 
piscina, que es posaren uns adhesius antilliscants en les escales d'entrada a la piscina. Ha passat el 
temps des de la seua obertura i que sapiem hi ha hagut dos contratemps deguts a la falta de dites 
adhesives, els adhesius es van posar el dissabte 24 de juliol. 
Aquestes persones van ser ateses en la farmaciola de la piscina i no se si Vostés Coneixen l'estat en 
què es troba aquesta farmaciola, perquè està brut, desordenat i amb teranyines en els racons, igual 
que la sala de màquines on es troben els aparells de cloració de la piscina. 
També es troba un banc d'obra enlairat de la seua base, entre la piscina gran i la xicoteta i pot causar 
algun incident. 
Veiem que no existeixen flotadors de seguretat adequats als temps actuals, perquè estan deteriorats 
pel temps que porten sense renovar i no sabem si els que hi ha compleixen la normativa vigent. 
També veuen que de 9 a 10 del matí la piscina està tancada, però en aqueix horari és utilitzada pel 
Triatló. Entre els monitors del Triatló, diuen que hi ha un socorrista titulat, per si passara alguna cosa 
però clar, aquest socorrista ens temem que no està contractat per l'Ajuntament i desconeixem si es 
produïra algun accident a qui li recauria la responsabilitat. 
Ens diuen que s'ha creat un bo per als pares que acompanyen als seus fills menors de 3 anys i se'ls 
cobra l'entrada sense utilitzar les instal·lacions, ja que ells només estan vigilant al seu fill o nét i 
sembla ser que si algun pare ha reclamat li han retornat el seu import. 
També ens informen que s'ha creat un malestar inexistent anteriorment perquè s'han modificat els 
horaris d'ús dels diferents carrils de la piscina pels clubs que ho van sol·licitar. 
Suposem que Vds, no són desconeixedors d'aquestes situacions, per tant, preguntem Què ens poden 
aclarir sobre aquest tema?” 
 
 

Intervé el Sr. Amorós, regidor delegat d'esports, aclarint que en Banyeres només hi ha una 
piscina i són moltes les escoletes que necessiten fer ús d'ella a l'estiu. Va fer una programació i se la 
va passar a totes les entitats que realitzen activitats en la piscina intentant repartir tan bé com siga 
possible la xicoteta piscina que tenen per a tot el poble. L'entitat que més demanda tenia era el Triatló 
i per això i a petició d'ells, se'ls va oferir la solució que feren ús de 9 a 10, sempre que tingueren un 
socorrista titulat. Ells van indicar que dues persones de l'associació eren titulades. 
A la vesprada, quan es tanca la piscina al bany lliure, també fan ús de la piscina dues associacions 
per a donar cursos de natació i també tenien el seu socorrista titulat. 
En la piscina de Banyeres, per les seues dimensions, legalment només fa falta un socorrista. 
 
Aclareix que quan es fa una activitat, la responsabilitat d'aquesta activitat és íntegrament de 
l'associació o club que desenvolupa aquesta activitat, de fet quan sol·liciten per escrit a l'ajuntament 
l'ús d'una instal·lació s'indica que han de tindre assegurances de responsabilitat civil i altra, són dos 
articles de la llei de l'esport de la Comunitat Valenciana que s'especifiquen sempre que se sol·licita 
una pista. 
 
Detalla totes les associacions que feien ús de la piscina i que sempre hi havia un carril disponible per 
al bany lliure, el problema d'enguany ha sigut la reducció d'aforament (75%), 56 persones en la 
piscina gran i 12 en la xicoteta. 
Es va recalcar als clubs que havien de respectar l'aforament, i si havien d'entrar i els deien que estava 
molt plena la piscina esperaven. 
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Respecte al tema dels pares o acompanyants dels xiquets, a causa de l'aforament se'ls va dir als 
conserges que tota persona que accedira al recinte havia de pagar 1,50 euros com a mesura 
dissuasiva, perquè només amb els xiquets ja s'ocupava l'aforament. 
Aprofita per a informar que el dissabte per motius també d'aforament, estarà tancada la piscina 
perquè la escoleta d’estiu té l'activitat de la festa de l'aigua i l'accés estarà restringit només per a ells 
de 10.00 a 13.00 hores. 
 
Sobre el botiquí diu que parlarà amb l'empresa que gestiona la piscina perquè és responsabilitat de la 
mateixa tindre la farmaciola en perfectes condicions i si hi ha hagut alguna falta que l'esmenen. 
Els flotadors, és cert que del sol estan desgastats, però compleixen la normativa i funcionen. 
Els adhesius de les escales diu que sí que és cert que se li va passar i quan es va adonar es van 
posar. 
 

El Sr. Alcalde diu que hi havia una pregunta pendent de contestar del ple anterior, sobre les 
subvencions que s'havien rebut del Pla Resistir i com estava el pagament d'aquestes. 
 

Intervé el Sr. Amorós, regidor delegat de promoció econòmica, indicant que hi havia una 
subvenció de 173.062 euros dels quals el 62.5% els aportava Generalitat i el 22,5% Diputació, i el 
15% restant l'Ajuntament. 
Es van presentar 34 empreses i d'aqueixes 34, dues es van denegar perquè el domicili fiscal no 
estava en Banyeres. 
S'han repartit entre aqueixes 32 empreses, 76.200 euros. 
Aprofita també per a dir que s'ha publicat ja el Pla Resistir II per a autònoms i microempreses de 
menys de 10 treballadors, ampliant el tipus d'activitat econòmica de les empreses que es poden 
presentar. 
S'han destinat 96.862 euros i els agradaria que es presentaren moltes empreses. 
 
Comunica també que s'ha creat una apartat en la web per a publicar tota la informació de piscina i 
poliesportiu en general 
 

El Sr. Alcalde li diu al Sr. Molina que li estranya que no haja fet algun prec o pregunta de la 
neteja del Sant Crist, després de totes les publicacions que ha fet i de dir que s'havia paralitzat la 
neteja pel Seprona a causa de la nidificació. Li diu que no sap d'on ha tret aqueixa informació perquè 
el Regidor de Medi Ambient, va parlar amb el Seprona, concretament amb els agents que havien 
vingut i no havien paralitzat res, ni tan sols havien alçat cap acta. A Alcoi sí que ho van paralitzar però 
no ací. 
De fet ací tan sols era esbrossar bancals i llevar branques i arbres secs, però dels arbres grans que hi 
ha no s'ha tocat res. 
Insta el Sr. Molina que li presente l'informe on s'indica que van paralitzar la neteja i li diu que en els 
seus comunicats sobre aquesta qüestió no estava dient la veritat. 
 

Pren la paraula el Sr. Molina expressant que a ell per telèfon li van dir que els van aconsellar 
paralitzar la neteja. 
 

El Sr. Alcalde li diu que això no és cert, el Seprona no va dir que s'havia de paralitzar la 
neteja, es va paralitzar perquè els treballadors van haver de fer altres treballs com la neteja de la 
piscina, festes de la Malena i actuacions en Vila Rosario. 
 
Aclareix que l'Ajuntament ho tenia tot en ordre per a fer aqueixos treballs de neteja, tenia unes 
autoritzacions de silvicultura i en cap moment el Seprona va emetre acta de paralització ni de res. 
 
 
I no havent-hi més assumptes de què tractar, pel Sr . Alcalde-President es tanca la sessió, sent 
les 22.18 hores, de tot la qual cosa jo, el Secreta ri, en done fe. 
 
 

L'ALCALDE       EL SECRETARI 
 


