
  

1 
 

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 

 

ACTA DEL PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES D E MARIOLA CELEBRAT EL 
DIA 30 DE SETEMBRE DE 2021. 
 
A Banyeres de Mariola, sent les 20:30 hores del dia 30 de setembre 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 l’acta de la sessió ante rior de data 29/07/2021.  
2) Proposta reposició del pagament de la taxa per o cupació de terrenys d’ús públic local amb 
taules, cadires, tribunes i tablaos i altres elemen ts anàlegs amb finalitat lucrativa i de la taxa 
per instal·lacions d´ús públic local de llocs, barr aques, casetes de venta, espectacles, 
atraccions o esbarjo, indústries de carrer i ambula nts i rodatge cinematogràfic. 
3) Festius locals per a 2022. 
4) Moció per donar suport a la declaració del dia 2 5 d’octubre com a dia del comerç local. 
5) Despatxos extraordinaris. 
 
Part no resolutiva  
6) Dació de compte de la relació de decrets des del  26 de juliol de 2021 fins el 26 de setembre 
de 2021. 
7) Precs i preguntes. 
................................................................................................................................................................... 
 
 
1) Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ante rior de data 29/07/2021.  
 
El Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna observació a l'acta.  
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El Sr. Sempere, portaveu del Grup Municipal Socialista, ha observat un error en la pàgina 10 de l'acta 
del 25 de març, en la part de valencià, tercer paràgraf posa “cambra en lloc de càmera”. 
 
Amb aquesta observació, és aprovada l'acta per unan imitat dels tretze regidors presents. 
 
2) Proposta reposició del pagament de la taxa per o cupació de terrenys d’ús públic local amb 
taules, cadires, tribunes i tablaos i altres elemen ts anàlegs amb finalitat lucrativa i de la taxa 
per instal·lacions d´ús públic local de llocs, barr aques, casetes de venta, espectacles, 
atraccions o esbarjo, indústries de carrer i ambula nts i rodatge cinematogràfic.  
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, HISEND A, URBANISME I CULTURA DE 
23 DE SETEMBRE DE 2021, SOBRE ELS FESTIUS LOCALS PE R A l'ANY 2022 
 
Vist que en el Ple de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, en sessió ordinària celebrada el dia divuit 
de juny de dos mil vint, va adoptar el següent acord: 
Aprovar la supressió del pagament de l'ordenança fiscal reguladora de la Taxa per l'ocupació de 
terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes i tablaos amb finalitat lucrativa. 
 
Vist que en el Ple de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, en sessió ordinària celebrada el dia vint-i-
huit de gener de dos mil vint-i-un, es va adoptar el següent acord:  
Aprovar la supressió del pagament de l'ordenança fiscal reguladora de la Taxa per instal·lació de 
terrenys d'ús públic local de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, 
indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 
  
Vist que aquests acords van ser aprovats segons el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19; el 
seu article 10 en el qual s'estableixen les mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, 
equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d'hostaleria i restauració i altres 
addicionals, així com les disposicions següents dictades pel Govern de la Nació, relacionades amb el 
COVID-19. 
 
Avaluat, que ja no existeix estat d'alarma i que l'activitat d'aquests negocis d'hostaleria, restauració i 
llocs en l'exterior del mercat municipal torna a la situació anterior al de l'estat d'alarma pel COVID-19. 
 
La Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme i Cultura dictamina favorablement per 
unanimitat l'adopció del següent acord: 
 
Únic: Reposar del pagament de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, 
cadires, tribunes i tablaos amb finalitat lucrativa i de la taxa per instal·lació de terrenys d'ús públic 
local de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, indústries de carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic. 
 
No obstant això, el Ple acordarà el que considere procedent. 
 

Pren la paraula la portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Ferre, expressant que amb 
l'arribada de la Covid 19 els bars i restaurants van veure paralitzada la seua activitat durant mesos, i 
una vegada reiniciada, només podien ocupar els exteriors de l'establiment amb un percentatge reduït. 
Per això se'ls va facilitar l'ampliació de les terrasses i amb els acords plenaris pertinents es va 
suprimir el pagament de la taxa corresponent a la resta del 2020 i tot el 2021. 
En el mateix sentit els llocs de venda no sedentària del mercat van veure paralitzada la seua activitat 
durant mesos, així com reduïda la seua assistència per a garantir les mesures de seguretat, així com 
la nul·la activitat comercial en els primers mesos de reincorporació. . 
Afortunadament la situació ha canviat i les mesures són cada vegada més permissives, la Conselleria 
de Salut Pública i Sanitat Universal, ja està marcant la transició cap a una normalitat més real. 
Per tot això es proposa la reposició del pagament de les taxes per a les terrasses i llocs de venda no 
sedentària del mercat per a 2022, deixant encara uns mesos per a adaptar-se a la nova situació. 
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El Sr. Alcalde pregunta a la resta de portaveus si volen fer alguna intervenció indicant aquests que no. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze regidors presents, acorda 
aprovar aquest punt de l'ordre del dia. 
 
3) Festius locals per a 2022.  
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, HISEND A, URBANISME I CULTURA DE 
DATA 23 DE SETEMBRE DE 2021 SOBRE ELS FESTIUS LOCAL S PER A L'ANY 2022 

 

Vist l'escrit remés per la Direcció Territorial d'Alacant de la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball, registrat d'entrada a l'ajuntament el 24 d'agost de 2021 amb 
número 2021002362 en el qual requereixen la remissió d'acord del Ple de la Corporació proposant 
dues festivitats locals per a l'any vinent 2022, concretant de manera expressa la seua data i 
denominació. 
 
Tenint en compte el que es disposa en l'article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. 
 
Tenint en compte el que es disposa a l'article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre 
Regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos. 
 
Vist l'escrit que aquest ajuntament va remetre el passat 10 de setembre a les diferents associacions i 
organitzacions locals representatives de l'àmbit laboral i festiu en el qual es proposava els dies 22 i 25 
d'abril com a festius locals per a l'any vinent 2022 i es possibilitava a aquestes associacions perquè 
manifestaren la seua conformitat, o bé formularen propostes alternatives. 
 
Vist que en el termini concedit no s'han rebut propostes alternatives. 
 
Vist que s'ha rebut conformitat a la proposta de l'ajuntament de les següents organitzacions: 

- Associació d’Ames de casa, Consumidors i Usuaris “Lucentum” 
- Comissió de Festes de Sant Jordi 
- AEBI Asociación de Empresarios Banyeres Industrial 

 
La resta d'associacions consultades no ha manifestat conformitat ni proposta alternativa. 
 
La Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme i Cultura dictamina favorablement per unanimitat 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer : Proposar a la Direcció Territorial de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball els següents dies de festa tradicional per a l'any 2022 en el municipi de 
Banyeres de Mariola: 
- divendres 22 d'abril: Dia de l'Entrada de les Festes de Moros i Cristians en honor de Sant Jordi. 
- dilluns 25 d'abril: Dia del Sant Crist de les Festes de Moros i Cristians en honor de Sant Jordi. 
 
Segon : Comunicar aquest acord a la Direcció Territorial de la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball, i a les a les associacions consultades. 
 
No obstant, el Ple acordarà allò que considere procedent. 
 

Pren la paraula la portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Ferre, exposant el que es 
disposa en el dictamen. 
 

El Sr. Alcalde pregunta a la resta de portaveus si volen fer alguna intervenció indicant aquests 
que no. 
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Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze regidors presents, acorda 
aprovar aquest punt de l'ordre del dia. 
 
4) Moció per donar suport a la declaració del dia 2 5 d’octubre com a dia del comerç local.  
 
El Sr. Alcalde indica que es tracta d'una moció presentada conjuntament pels tres grups polítics 
integrants de la Corporació municipal: 
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, HISEND A, URBANISME I CULTURA DE 
23 DE SETEMBRE DE 2021, SOBRE LA MOCIÓ PER DONAR SU PORT A LA DECLARACIÓ DEL 
DIA 25 D’OCTUBRE COM A DIA DEL COMERÇ LOCAL 

 

El comerç local a la Comunitat Valenciana és un sector clau en el desenvolupament de la societat 
valenciana. La seua importància resideix en els efectes econòmics, mediambientals, territorials i socials 
que van associats a la seua activitat, el que el converteix en una peça fonamental del teixit socioeconòmic 
valencià. 
 
En aquest sentit el paper que juga dins de l’economia real és essencial per a la transició del model 
econòmic que necessitem. Fet que aquest sector ha evidenciat més que mai al llarg d’aquesta pandèmia, 
ja que ha posat l’accent en atendre les necessitats de la població que més ho necessitava i adaptant-se a 
unes circumstàncies canviats i imprevisibles. 
 
Per tot això des de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, vol donar el reconeixement que aquest sector es mereix 
amb la creació del Dia del Comerç local el dia 25 d’octubre. 
 
Amb tot, volem destacar que el comerç local potencia els canals de venda de proximitat, així com els de 
kilòmetre zero i venda sense intermediaris o venda directa. Aquests canals permeten generar experiències 
de compra més personalitzades i major capacitat per atendre les diferents necessitats de les poblacions 
locals. 
 
Així mateix, el comerç de proximitat té un impacte mediambiental menor que altres tipus de comerç, ja que 
redueix els kilòmetres que recorren moltes de les seues mercaderies per arribar als consumidors finals i 
amb això la petjada de carboni associada a aquests canals de distribució. D’igual manera, els 
desplaçaments a els comerços locals freqüentment es caracteritzen per no necessitar de transport 
motoritzat tant de les persones consumidores com dels treballadors i treballadores del sector. Fet que, 
alhora, també ens permet reduir els problemes associats al transit excessiu i congestió que pateixen alguns 
nuclis urbans, com els de les ciutats més grans del nostre territori.  
 
Igualment, dins del comerç local existeixen diferents opcions de venda que ens permeten reduir el plàstic i 
els envasos no reutilitzables associats al consum, com és el cas, entre altres, de la venda a granel. 
D’aquesta manera, acabem produint una menor generació de residus. 
 
La Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme i Cultura dictamina favorablement per unanimitat 
l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Banyeres de Mariola acorda donar suport a la celebració del Dia del Comerç 
local el pròxim 25 d’octubre a la Comunitat Valenciana per tal de potenciar la importància que té dins d’un 
model econòmic sostenible i inclusiu, i per ser un element essencial per a la qualitat de vida dels nostres 
pobles i ciutats. 
 
SEGON.- Fer extensiu aquest acord plenari als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i a la Direcció 
General de Comerç, Artesania i Consum de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana. 
 
No obstant, el Ple acordarà allò que considere procedent. 
 

El Sr. Alcalde pregunta a la resta de portaveus si volen fer alguna intervenció indicant aquests 
que no. 
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Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze regidors presents, acorda 
aprovar aquest punt de l'ordre del dia. 
 
 
 
5) Despatxos extraordinaris.  
 
El Sr. Alcalde indica que té una proposta per a incloure en aquest punt, i passa a explicar l'assumpte 
abans de votar la urgència. Es tracta de l'aprovació d'un text d'esmena d'un estudi d'integració 
paisatgística de la modificació de les normes subsidiàries en relació amb l'ampliació de sòl industrial 
en la unitat d'execució II, presentada per Àmbit Expansió, S.L. Es tracta simplement d'un traspàs de 
l'estudi a Conselleria i el volen incloure hui per a no demorar-lo dos mesos fins al pròxim ple. 
 
Explicat l'assumpte es procedeix a votar la urgència de la inclusió d'aquest punt. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze regidors presents, acorda 
aprovar la urgència per a la inclusió d'aquest assu mpte. 
 
PROPOSTA DE ALCALDIA. 
 
DOCUMENT REFÓS 2 D'ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTIC A EN RELACIÓ A la 
MODIFICACIÓ PUNTUAL "AMPLIACIÓ DE SÒL INDUSTRIAL DE  L'UNITAT D'EXECUCIÓ II" 
DELS NORMES SUBSIDIÀRIES DE BANYERES DE MARIOLA (EX PT. 000142/2014-GENSEC). 
 
ANTECEDENTS: 
 
 
l'Ajuntament Ple en la sessió extraordinària i urgent celebrada el 5 de març de 2020, per unanimitat 
dels membres presents al Ple de la Corporació, va aprovar provisionalment la  MODIFICACIÓ 
PUNTUAL "AMPLIACIÓ DE SÒL INDUSTRIAL DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ II" DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES DE BANYERES DE MARIOLA (EXPT. 000142/2014-GENSEC). 
 
Amb data 6 de març de 2020 es va remetre la proposta de MODIFICACIÓ PUNTUAL "AMPLIACIÓ 
DE SÒL INDUSTRIAL DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ II" DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 
BANYERES DE MARIOLA (EXPT. 000142/2014-GENSEC) a la Conselleria competent en matèria 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme, Medi Ambient i Paisatge, així com la documentació 
administrativa pertinent, amb la finalitat que resolga sobre la seua aprovació definitiva, previs  els   
tràmits   legals preceptius. 
 
En data 23 de juliol de 2020, Àmbit Expansión S.L. va presentar el primer document d'esmena de 
l'estudi d'integració paisatgística de la modificació puntual de les NN.SS. relativa a l'ampliació de sòl 
Urbà Industrial a la UE II de Banyeres de Mariola.  
L'Ajuntament Ple en sessió extraordinària i urgent celebrada el 7 d'agost de 2020, per unanimitat dels 
membres presents al Ple de la Corporació, va aprovar  el primer document d'esmena de l'estudi 
d'integració paisatgística de la modificació puntual de les NN.SS. en relació a l'ampliació de sòl Urbà 
Industrial a la UE II de Banyeres de Mariola i es va remetre a la Conselleria competent en matèria 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme, Medi Ambient i Paisatge, així com la documentació 
administrativa pertinent, amb la finalitat que continúe amb la tramitació de l'expedient de referència 
per a la seua aprovació definitiva, previs  els   tràmits   legals preceptius. 
En data 23 d'agost de 2021 la Direcció General de Política  Territorial i Paisatge remet a aquest 
Ajuntament informe de data 18 d'agost de 2021 en matèria d'Infraestructura Verda i Paisatge sobre la 
Modificació Puntual "Ampliació de sòl industrial de la UE II" de les normes subsidiàries de Banyeres 
de Mariola. 
En data 23 de setembre de 2021 i  en contestació a l'anterior informe Ámbito Expansión S.L, presenta 
en aquest Ajuntament DOCUMENT REFÓS 2 D'ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA EN 
RELACIÓ A la MODIFICACIÓ PUNTUAL "AMPLIACIÓ DE SÒL INDUSTRIAL DE L'UNITAT 
D'EXECUCIÓ II" DELS NORMES SUBSIDIÀRIES DE BANYERES DE MARIOLA (EXPT. 
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000142/2014-GENSEC) que incorpora les observacions contingudes en l'informe del Servei 
d'Infraestructura Verda i Paisatge de data 18 d'agost de 2021. 
Vist l'informe proposta de l'arquitecte municipal de data 30 de setembre de 2021 al DOCUMENT 
REFÓS 2 D'ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA EN RELACIÓ A la MODIFICACIÓ PUNTUAL 
"AMPLIACIÓ DE SÒL INDUSTRIAL DE L'UNITAT D'EXECUCIÓ II" DELS NORMES SUBSIDIÀRIES 
DE BANYERES DE MARIOLA (EXPT. 000142/2014-GENSEC). 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del se güents acords:   
 
PRIMER. Aprovar el document refós 2 d'esmena de l'estudi d'integració paisatgística de la modificació 
puntual de les NN.SS. en relació a l'ampliació de sòl Urbà Industrial a la UE II de Banyeres de Mariola 
presentat per Àmbit Expansión S.L. en data 23 de setembre de 2021. 
 
SEGON. Remetre el document refós 2  d'esmena de l'estudi d'integració paisatgística  en relació a 
l'ampliació de sòl Urbà Industrial a la UE II de Banyeres de Mariola presentat per Àmbit Expansión 
S.L. de MODIFICACIÓ PUNTUAL "AMPLIACIÓ DE SÒL INDUSTRIAL DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ 
II" DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE BANYERES DE MARIOLA (EXPT. 000142/2014-GENSEC) 
a la Conselleria competent en matèria d'Ordenació del Territori, Urbanisme, Medi Ambient i Paisatge, 
així com la documentació administrativa pertinent, amb la finalitat que continúe amb la tramitació de 
l'expedient de referència per a la seua aprovació definitiva, previs  els   tràmits   legals preceptius. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a la mercantil “ÁMBITO EXPANSIÓN,  S.L.”, amb  expressió  
dels recursos  que  procedisquen  contra    la mateixa si    al  seu dret convé. 
 
QUART.- Facultar  a l'Alcaldie-President per a l'execució  de quants actes siguen necessaris i 
precisos amb vista al compliment dels acords i subscriga quants documents es precisen. 
 
El Sr. Alcalde pregunta a la resta de portaveus si volen fer alguna intervenció indicant aquests que no. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze regidors presents, acorda 
aprovar aquest punt de l'ordre del dia. 
 
6) Dació de compte de la relació de decrets des del  26 de juliol de 2021 fins el 26 de setembre 
de 2021. 
 
Per secretaria s'adona dels decrets d'alcaldia dictats en el període comprés entre el 26 de juliol de 
2021 fins al 26 de setembre de 2021, tots dos inclusivament. 
 
La corporació queda assabentada. 
 
7) 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 té una pregunta i un prec. 
 
1.- Pregunta per l'estat de l'edifici de l'antic Cinema Mariola ja que en quatre mesos no s'ha fet res allí. 
 

El Sr. Alcalde respon que l'empresa que està realitzant les obres s'ha trobat amb una falta de 
matèria prima, en concret ferro, per a l'estructura de la teulada, i per això s'han parat les obres. Hui 
mateix ha parlat l'arquitecte amb l'empresa i han comunicat que ja tenen el material i en breu 
reprendran les obres. 
 
2.- El Grup Municipal Socialista vol mostrar ací que és on s'ha de tractar, i no per les xarxes socials, el 
descontent per la informació rebuda sobre la recollida de residus “Porta a Porta” en cada casa només 
en valencià. En la comissió informativa ja ho va exposar però vol dir-ho hui també en el Ple. 
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Expressa que no tenen res en contra del valencià però entenen que hi ha persones majors o altres de 
fora, castellà parlants, que no han entés la informació rebuda i han hagut de fer d'informadors-
traductors perquè ho comprengueren. 
Han vist que han hagut d'organitzar també una assemblea en castellà per a aquestes persones. 
Per tant vol manifestar el malestar del seu grup per la informació esbiaixada que han fet arribar als 
veïns i veïnes, una informació molt important per als ciutadans, i que no haguera creat el malestar 
dels veïns amb una informació incompleta. 
Prega que la pròxima comunicació es faça en les dues llengües oficials. 
 

La Sra. Revert, regidora delegada de neteja i residus, respon que com ja li va explicar en la 
comissió no es va fer per problemes logístics i de cost de les cartes però s'ha fet assemblea en 
castellà i també s'han fet notes de premsa en diversos mitjans en castellà. 
Entenen que puga haver-hi malestar en un cert percentatge de la població però a nivell general s'ha 
entés. 
 

El Sr. Alcalde vol puntualitzar que en la primera assemblea de barri ja es va indicar que hi 
hauria una assemblea per a grans productors i una altra en castellà, no és que es convocara 
posteriorment. 
 
El Sr. Molina, portaveu del Grup Popular passa a fer diversos precs i preguntes: 
 
“1.- La Junta de Govern Local del 22-12-2020, fa més de 9 mesos, per unanimitat i per delegació del 
Ple acorda: Constituir la COMISSIÓ DE VALORACIÓ DE RISC de BANYERES DE MARIOLA.- 
Ens pot explicar a què es refereix, qui la compon, que assumptes ha tractat i quantes reunions s'han 
dut a terme des de desembre de 2020?” 
 

El Sr. Alcalde indica que el pròxim ple respondrà, es tracta d'una comissió que es va crear en 
plena pandèmia i s'ha fet el que s'ha pogut. 
 
“2.- El 2 de Març, ara fa més de sis mesos sol·liciten que substituïsquen la vorera del voltant de 
l'edifici del carrer València 6 i el 8 de juny, ara fa una mica més de tres mesos, els contesten que 
s'estan estudiant diverses solucions i alternatives. 
Quina actuació s'ha decidit realitzar?” 
 

El Sr. Alcalde respon que encara no és clara l'actuació ja que hi havia una proposta de 
canviar tota la vorera però va haver-hi un problema amb una veïna que no ho va permetre perquè no 
tenia clares unes coses i ara com ara està paralitzat, i estudiant-se la solució. 
 
“3.- El 11-3-2021, ara fa més de sis mesos sol·liciten es convoque com més prompte millor el Comité 
de Seguretat i Salut de l'Ajuntament de Banyeres, per a la seua constitució i debat dels temes que es 
consideren oportuns. 
Qui ho compon, quantes reunions s'han fet i que assumptes s'han tractat?” 
 

El Sr. Alcalde contesta que en el pròxim ple respondrà amb detall. 
 
“4.- El 31-3-2021, ara fa quasi sis mesos, se sol·licita que s'eleve a Ple de l'Ajuntament l'acord de la 
Mesa General de Negociació de 15-10-2020 i el 15-7-2021 es convoca a la Mesa General de 
Negociació.- 
Pot explicar-nos que ha ocorregut en tot això?” 
 

El Sr. Alcalde contesta que en el pròxim ple respondrà amb detall. 
 
“5.- El 15-7-2021, se sol·licita executen la sentència núm. 664/19 TSJ Comunitat Valenciana sala 
contenciosa administrativa, secció 2. 
Ens pot informar de si s'ha executat i de què es tracta?” 
 

El Sr. Alcalde contesta que en el pròxim ple respondrà amb detall. 
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“6.- Quan es va executar el canvi de gespa artificial en el camp de futbol del poliesportiu?.” 
 

El Sr. Amorós, regidor delegat d'esports, respon que estan a l'espera de la resposta de 
Diputació, aquest mateix dimarts han parlat amb ells i els han dit que tardaran sobre un mes a 
contestar. 
 
 
“7.- El 3-6-2021, sobre subvenció obra línia estratègica C (Projectes d'Inversió en Matèria 
d'Equipament) es diu que el 12-2-2021 va tindre entrada en el Registre de la Generalitat la justificació 
incorrecta de l'aplicació dels fons concedits a fi de la subvenció, no ajustant-se a aquesta normativa, 
el certificat emés ni les factures remeses. 
De què es tracta i que ha passat?” 
 

El Sr. Alcalde contesta que en el pròxim ple respondrà perquè està fent preguntes molt 
concretes que ara no pot respondre. 
 
“8.- El 29-7-2021 se sol·liciten ajudes per a la rehabilitació d'edificis i adequació de l'entorn construït 
en municipis del Pla Conviure 2021 i en Registre d'Eixida es contesta un requeriment sobre aquest 
Pla 
Ens pot explicar de què es tracta aquest pla i que s'ha aconseguit?” 
 

El Sr. Alcalde respon que es va tractar en la comissió informativa i es tracta d'una subvenció 
que ve de Conselleria i l'Ajuntament tracta d'adequar tota la zona verda del vessant del Sant Crist a 
l'av. 25 d'Abril. Es tracta de fer una zona verda útil perquè les persones puguen fer senderisme o 
passejar i gaudir de l'espai. 
 
“9.- En referència a l'edifici del Cinema Mariola, ens podria dir quant costarà tot.” 
 

El Sr. Alcalde respon que al pròxim ple contestarà. 
 
“10.- En el seu moment ja manifestem l'opinió dels pares del disgust que tenien sobre l'organització 
de la “escoleta d’estiu” i l'empresa els contesta que siga anul·lada la proposta de sanció per mancar 
de justificació i mancar de múltiples errors i Vostés ens diuen que aquesta sanció segueix avant, però 
resulta que com vulgarment es diu “en bona hora, mànegues verdes”, perquè la sanció no arregla per 
a res els problemes patits. Vostés pretenen amb aquesta sanció llavar-se les mans, però això, no 
eludeix la seua responsabilitat que degueren exercir-la quan els pares i monitors es queixaven de 
l'empresa i que des de l'Ajuntament no es feia res i a més no se'ls atenia facilitant el material que se'ls 
demanava (com per exemple taules i cadires) i els xiquets van haver de fer les manualitats en el sòl. 
L'anterior ho corrobora la resposta de la Sra. Ferre en el Ple del 29-7-2021 quan diu, segons consta 
en acta: “Quan finalitze la escoleta en funció de si s'han pal·liat les deficiències o no, s'actuarà”. 
Queda clar, Vosté es va despreocupar d'aquesta, va esperar que finalitzara i no va actuar quan feia 
falta i amb la sanció, pretén ara justificar la seua despreocupació i deficient actuació en aquest tema. 
Preguem que ho tinguen molt present perquè es procure que no ocórrega una pròxima vegada.” 
 
 

La Sra. Ferre, regidora delegada d'educació, respon que torna a faltar a la veritat, ja va 
respondre en l'anterior ple que estaven damunt i intentant pal·liar totes les deficiències. 
Tots els dies la tècnica i ella es reunien amb les famílies que ho necessitaren i estaven en contacte 
amb el coordinador i director de la escoleta. El que no podien és anar i fer les classes. Una cosa és el 
seguiment i una altra fer l'actuació de les activitats. 
Després hi ha un plec tècnic de condicions que suposa que no haurà llegit el Sr. Molina, on es detalla 
tot el que ha d'aportar la part adjudicatària i l'administració. 
Per exemple el material el posava el personal de la escoleta, i quan diu que no tenien cadires i taules 
ha de saber que tenien a la seua disposició les aules del conservatori, el gimnàs i la sala polivalent 
del col·legi Alfonso Iniesta, la sala xicoteta de dalt de la Casa de Cultura i les instal·lacions del 
Poliesportiu. 
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Una cosa és el nivell organitzatiu que pot tindre una empresa a la qual se li ha adjudicat la escoleta, 
una altra el seguiment i una altra que l'equip de govern no va pal·liar aqueixes coses, quan 
disposaven de tots aqueixos instruments. 
Respecte a la sanció imposada d'un 9% que els sembla irrisòria, pregunta al Sr. Molina si és que 
pretenen fer fallida a una empresa. L'empresa ha contractat 14 monitors i han fet activitats, una cosa 
és donar un toc d'atenció i una altra fer fallida a una empresa. 
Finalment com va dir en la comissió informativa, no es podia posar tampoc més sanció perquè moltes 
queixes que donaven de manera verbal les famílies en el dia a dia després no es van reflectir en 
l'enquesta que es va passar, perquè o bé no la van presentar o aquesta va ser satisfactòria. 
 

El Sr. Alcalde intervé per a matisar que el seguiment des de l'ajuntament i la regidora va ser 
continu i diari, per això s'ha posat sanció, en cas de no haver fet seguiment no s'haguera posat 
sanció. 
I els processos de licitació tenen aquestes coses que pot ser que l'empresa adjudicatària no d'un bon 
resultat. 
 

El Sr. Molina indica que ell té entés que es van derivar totes les queixes a la logopeda. 
 

El Sr. Alcalde respon que l'informe no el podia fer la regidora, havia de fer-lo la tècnica que 
per cert és psicòloga, no logopeda i és la persona que posava en els plecs de la licitació. 
 
11.- En el Ple del 26-9-2019, se li pregunta a la Sra. Revert que en el contracte de fem s'estableix que 
el camió gran ha d'anar un conductor i dos peons, així com un peó a temps parcial del 24%, però 
actualment només va un peó. Se'ns va donar resposta, però resulta que en l'actualitat, ens informen 
que continua sense complir-se el contracte en aquest aspecte. 
Què ens pot dir de nou sobre aquest tema? 
 

La Sra. Revert, regidora delegada de neteja, respon que sí que es compleix, el que passa és 
que ells es reparteixen depenent zones, uns van en el camió gran i altres en el camió xicotet que fa la 
zona del porta a porta. A més alguns també fan manteniment de contenidors pel que no estan tots en 
el mateix lloc. 
 
12. Després d'haver-nos entrevistat amb el Club de Tir Olímpic, simplement recordar-li que el 
manteniment de la fusta encara està per realitzar pel que li preguem que quan puga ho faça així 
evitaria una deterioració de les seues instal·lacions. Segur que aquesta associació li ho agrairia 
 

El Sr. Alcalde respon que saben que està pendent de realitzar perquè van parlar amb un 
membre del club. 
 
13.- Copiarem una reflexió que ens ha remés una ciutadana del nostre poble, perquè Vostés la 
tinguen en compte: 
 
“Bona nit a tot l'equip de govern. Donats els últims fets esdevinguts, voldria exposar una llista de 
coses que em preocupen, en relació a la gestió executada per l'equip que ens Governa. 
 
1.- En primer lloc m'agradaria recalcar el fet que “el porta a porta” està generant molta controvèrsia 
justificada, perquè no s'ha pres la decisió més adequada i la seua preliminar gestió no està sent tot 
l'encertada que hauria de ser. Si bé el tema del reciclatge és important i segons l'equip de govern 
s'han fet els esbrinaments convenients (cosa que no pose en dubte), per a adaptar aquest tema al 
nostre municipi, no han sigut capaços de convéncer a la població i de donar a conéixer les opcions i 
alternatives, igual que la informació, perquè el poble triara democràticament com era l'opció més 
viable. Crec que cal comptar amb l'opinió de la gent que és la que patirà les conseqüències de la 
seua decisió. 
 
2.- Referent a les cartes enviades als domicilis, suport que es continue realitzant d'aquesta manera, , 
ja que hi ha una part de la població que no té xarxes socials per a estar informats sobre l'actualitat del 
poble, però ja que contáis amb aqueix fet, heu de contar que: 
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a) Hi ha una part de la població que no entén el valencià escrit, encara que ho parle i això és conegut, 
independentment del lloc d'origen de la persona. Per tant opine, que no costa res redactar la carta i el 
fullet explicatiu que estava dins del poal juntament amb l'imant de la nevera en les dues llengües, 
perquè segons la Constitució Espanyola, en el seu títol preliminar, Article 3 es dicta que el castellà i 
les altres llengües de cada Comunitat Autònoma , són les oficials. 
b) Que s'afirme en una de les assemblees per a informar la població, sobre les mesures adoptades de 
forma tan autoritària, que, “S'utilitzarà el castellà per a la gent immigrant” és sectoritzar a aqueixa part 
de la població i com sectoritzar és dividir, s'està donant a entendre que existeix discriminació per part 
de l'equip de govern. 
En relació a aquests dos últims punts, he d'afegir, com a última instància que en redactar les cartes 
en tan sols un idioma, no esteu comptant amb aqueixa part de la tercera edat (siga autòctona de la 
Comunitat Valenciana o no) que no sap llegir i escriure en valencià i fins i tot tampoc contáis amb les 
persones que no han tingut la, oportunitat d'assistir a una educació reglada que els ha brindat 
l'entendre l'idioma en totes les formes, per la qual cosa també discrimineu aqueixa part de la població. 
Com a solució a això, només demane que es tinga en compte a tota la població i que s'escriguen les 
cartes en els dos idiomes i que si des de la normativa europea es preveu un canvi en la conducta de 
la població, que es compte amb l'opinió del poble i no tan a curt termini, perquè esteu obligant a les 
persones al fet que s'obliden costums que es tenen de fa anys, en uns mesos. Moltes gràcies per 
l'atenció” 
 

El Sr. Alcalde contesta que si amb el canvi de costums es refereix als contenidors, el 
contracte es va signar un any o dos abans d'entrar ell, no fa tants anys. 
Respecte al tema de la llengua, ja li han respost al portaveu del Grup Socialista, el valencià també és 
llengua oficial, ho diuen l'Estatut d'Autonomia i la Constitució. 
Com el valencià és la llengua del poble, van pensar que era més pròxim per a les persones 
comunicar-se en l'idioma que parlen. 
Respecte a les diferents comunitats que han vingut a viure a Banyeres, com possiblement tampoc 
entenen el castellà escrit, es van posar en contacte amb Serveis Socials i Creu Roja perquè els 
informaren de la data de l'assemblea en castellà. 
Tant l'imant com el tríptic s'han fet molt visuals pel que s'entén perfectament. 
Indica que s'han fet diverses assemblees, s'ha retransmés per la ràdio, en el facebook de la ràdio, per 
televisió, s'ha posat en el canal de youtube. Els tècnics que estan fent els plans locals de residus de 
cent i escaig poblacions, els han dit que Banyeres és l'únic ajuntament que està fent tantes 
assemblees i intentant arribar a tots. 
Consideren que és la decisió més adequada aquest sistema, així ho indica també el pla de residus. 
El Sr. Alcalde diu al Sr. Molina si a més de publicar coses en les xarxes socials, ha preguntat a altres 
ajuntaments com els funciona, a l'Ajuntament de Bocairent, o al de Bellús o Ayora que són del Partit 
Popular. 
El que realment fa amb aqueixes publicacions és crear crispació en la població. 
 

Intervé la Sra. Revert, regidora delegada de residus per a dir al Sr. Molina que sembla 
lamentable i vergonyós que després de tantes preguntes no haja fet cap sobre la recollida porta a 
porta, i que estiga fent oposició destructiva des del facebook i no en les comissions informatives, en el 
Ple o acudint a l'ajuntament i preguntant com correspondria. 
Des de facebook està creant incertesa, por i crispació en la població, 
Esperava que en aquest ple plantejara totes aqueixes preguntes, perquè en la comissió informativa el 
seu company del Partit Popular no va fer cap pregunta i va dir que estava tot clar, mentre que el Sr. 
Sempere del Grup Socialista sí que va plantejar algunes coses com hui ací, que és com s'ha de fer. 
Preguntes que va plantejar la seua companya Mª Dolores del Partit Popular en una assemblea de 
barri, faltant al respecte dels assistents, i que des de la taula li van haver de cridar-los diverses 
vegades l'atenció i els assistents van mostrar la seua incomoditat davant els comentaris que feien 
interrompent als veïns en el seu torn de paraula. 
 
 
La Sra Revert li diu al Sr. Molina que amb quin criteri parla ell en xarxes del sistema de contenidors o 
d'uns altres, si ell mateix va reconéixer en una reunió que van tindre l'Alcalde, el Sr. Molina i ella que 
no separava els residus i que no sabia fer-ho. 
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El Sr. Molina respon que pregunte al poble, només té que això que dir. 
 
La Sra. Revert, indica que s'han fet 9 assemblees de barri, s'han retransmés per ràdio i televisió, hi 
haurà un comunicador ambiental a peu de carrer, i està atenent tots els dubtes i preguntes a la gent 
que va a l'ajuntament a preguntar. 
 
Intervé la regidor del Grup Popular Sra. Gil per al·lusions, expressant que ella no va preguntar res ni 
va alçar la mà, simplement li feien molta gràcia les coses que deien, eren les persones de davant les 
que volien preguntar. 
 
La Sra. Revert li diu que va ser ella qui li va preguntar si volia fer alguna pregunta perquè no parava 
de fer gestos i comentaris i provocar riures i tallar als veïns que estaven parlant, la qual cosa li va 
semblar una falta de respecte i de fet els veïns ho van manifestar en finalitzar l'assemblea. 
Per què no pregunten en els llocs on deuen? Per què ho fan en les xarxes socials on saben que no 
tindran resposta i el que fan és crispar i incendiar? 
 
El Sr. Alcalde agraeix a la població que ha assistit a les assemblees de barri a informar-se, molta gent 
ha eixit amb un canvi d'opinió, entén que tot canvi pot crear incertesa pel canvi d'hàbits, però quan es 
va instaurar el sistema de contenidors també va passar, sobretot en la gent gran que va passar de 
deixar el fem a la porta de casa a haver de desplaçar-se als contenidors amb la dificultat de mobilitat 
que tenen aquestes persones. 
Aquesta opció és la que conforme al Pla de Residus donarà més comoditat i s'arribarà als 
percentatges que correspon de recollida de residus de manera selectiva, així com també hi haurà 
més espai als carrers i s'evitaran les molèsties als veïns que tenen un contenidor les 24 hores del dia, 
els 365 dies de l'any a la porta de casa. 
Entenen que hi haja gent molesta o que rebutge en un primer moment aquest sistema, però cal 
complir amb la normativa europea, estatal i autonòmica i cal fer-ho de la millor forma possible. 
 
A continuació es passa a respondre dues preguntes del Ple anterior. 
 
1. Sobre la pregunta de les cambres, presa la paraula el Sr. Miró, regidor delegat de seguretat i trànsit 
responent que les càmeres poden gravar conforme es va dir en el Ple anterior, la qual cosa no poden 
és emmagatzemar aqueixos enregistraments perquè estan a costa de legalitzar els últims tràmits per 
a emmagatzemar les imatges i que són el tancament de la zona on estan les pantalles i la implantació 
d'uns codis d'accés per a tindre un registre de totes aquelles persones que accedisquen a la 
visualització de les cambres. Està previst que en les pròximes setmanes es procedisca a la 
instal·lació dels accessos i a l'aprovació administrativa definitiva. 
2. Respecte a la pregunta sobre l'estat de la depuradora, presa la paraula el Sr. Martínez, regidor 
delegat d'obres, responent que EPSAR és l'entitat pública d'aigües residuals de la Generalitat 
Valenciana, i al febrer els van informar de totes les pautes que estaven seguint per a posar en marxa 
la nova depuradora. Al juny es comença a licitar la redacció del nou projecte de reforma i ampliació de 
la depuradora, valorat en 140.000 euros i el 29 de juliol, la mesa de contractació proposa a l'empresa 
UTE Innovació Civil Espanyola S.L. Enginyers Consultors, S.A. com la que havia de redactar els 
projectes per a fer la licitació de les obres. El 9 de setembre se li adjudica després de tindre tota la 
documentació en regla, i el 10 de setembre està signada per la secretària autonòmica. 
A partir del 10 de setembre, aqueixa empresa té 6 mesos per a redactar els projectes, calculen que 
per al mes d'abril s'iniciaren els tràmits legals i ambientals per a licitar l'obra que en principi serà per al 
segon semestre de 2022 i l'inici de les mateixes per al primer trimestre de 2023. 
l'Iran informant del procediment. 
 
I no havent-hi més assumptes de què tractar, pel Sr . Alcalde-President es tanca la sessió, sent 
les 21.39 hores, de tot la qual cosa jo, el Secreta ri, en done fe. 
 
 

L'ALCALDE       EL SECRETARI 
 


