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ACTA DEL PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES D E MARIOLA CELEBRAT EL 
DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2021. 
 
A Banyeres de Mariola, sent les 20:30 hores del dia 25 de novembre 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 Amorós Francés 
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 les sessió ant erior de data 30/09/2021 
2) Revisió Relació Llocs de Treball (RPT) 
3) Aprovació de la creació, reglament i designació de membres de la Comissió Tècnica de 
Valoració i Seguiment de Prestacions Econòmiques y de la Comissió Tècnica d’Intervenció 
Social 
4) Compromís per a la elaboració del Pla Jove en 20 22 
5) Despatxos extraordinaris. 
 
Part no resolutiva  
6) Dació de compte de la relació de decrets des del  27 de setembre fins el 21 de novembre de 
2021 
7) Precs i preguntes. 
................................................................................................................................................................... 
 
El Sr. Alcalde indica que hui, 25 de novembre és el Dia Internacional Contra la Violència de Gènere 
pel que abans de donar principi a la sessió plenària, es llegirà un manifest per part de representants 
de la Corporació Municipal. 
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“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 
DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA C ONTRA LA DONA 

 
 

25 de novembre de 2021 
 

“Si em maten, trauré els braços de la tomba i seré més forta” 
Minerva Mirabal 

 
 
Un any més, i coincidint amb el 40 aniversari des de la seua constitució, la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies renova el seu compromís amb la igualtat i contra la violència de gènere, i 
mostra la seua preocupació davant l'augment dels assassinats de dones a les mans de les seues 
parelles i exparelles i davant l'escalada de violència vicària. 
 
Han passat quatre dècades des que Llatinoamèrica va marcar el 25 de novembre com el Dia 
Internacional de No Violència contra les Dones en honor a les dominicanes Minerva, Pàtria i María 
Teresa Mirabal, tres germanes assassinades el 25 de novembre de 1960 per ordre del dictador 
Rafael Leónidas Trujillo, del qual eren opositores. 20 anys després, Nacions Unides declarava 
aqueixa mateixa data com a Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. 
 
A Espanya, la Constitució de 1978 consagra, a través dels seus preceptes, la Igualtat real i efectiva, 
així com la plena participació de tota la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social 
(article 9.2), la Igualtat de sexes (article 14), el dret a la vida, a la integritat física i moral, sense que 
puga ser sotmesa a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants (article 15), el dret de la 
persona a la llibertat i la seguretat (article 17), i el dret a la intimitat personal i familiar (article 18). I en 
2004, l'aprovació de la Llei orgànica , de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la 
Violència de Gènere, va suposar un pas més en la lluita contra la Violència de Gènere. 
 
Malgrat tots els esforços, la històrica desigualtat entre dones i homes continua afectant no sols la 
seua integritat física sinó al reconeixement de la seua dignitat i és per això que, gràcies a la 
consciència social i al rebuig de la ciutadania, Espanya ha sigut el primer país 
a acordar, en 2017, un Pacte d'Estat contra la violència de gènere. 
 
En tot moment, les Entitats locals hem estat i continuem estant al costat i del costat de les víctimes, 
impulsant el debat polític perquè el públic deixe de ser privat; donant suport a la legítima reivindicació 
del dret de les dones a no patir cap mena de violència; i abordant, des d'un enfocament 
multidisciplinari, la planificació de les polítiques locals, l'acompanyament integral a les víctimes i el 
desenvolupament de mesures de sensibilització i prevenció dirigides al conjunt de la ciutadania. 
 
Per la nostra proximitat, els Ajuntaments, Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, 
assumim la implementació directa de normes i plans amb mesures específiques que afavoreixen la 
igualtat d'oportunitats, redoblem els esforços en la detecció de la violència de gènere, en totes les 
seues formes i en tots els seus àmbits; i dissenyem, des de la defensa dels drets de les dones, 
polítiques integrals per a superar aquesta una xacra social que ha trencat milers de vides. 
 
Per a això, els Governs locals reunits en la FEMP: 
 
- Convidem a totes les Entitats Locals a adherir-se a aquesta Declaració i ens sumem  
a totes les veus que clamen per un futur en igualtat.  
- Reconeixem la gravetat de la violència masclista com un problema polític de primer  
ordre, de salut pública i com un greu atemptat als Drets Humans fonamentals. 
- Assumim la responsabilitat en el procés d'intervenció amb víctimes de violència  
masclista i defensem el principi de reparació en totes les seues fases. 
- Alertem sobre l'augment dels assassinats masclistes i manifestem la nostra preocupació davant la 
violència vicària i davant el desemparament que pateixen els orfes i òrfenes.  
- Recordem que és necessari garantir que la igualtat de gènere i els drets de les dones com a 
element clau per a garantir la recuperació social i econòmica de totes les persones a nivell global. 
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- Defensem la necessitat de promoure accions globals consensuades que garantisquen la continuïtat 
de les polítiques dirigides a l'eliminació de les normes socials discriminatòries i el reforç dels 
programes de prevenció i lluita contra la violència de gènere. 
- Demandem la implementació de projectes i programes locals que garantisquen la  
igualtat de gènere en l'ocupació i el suport a l'esperit empresarial de les dones, com a mesures per a 
preservar la seua independència econòmica i previndre la violència de gènere.  
- Manifestem novament la nostra preocupació per les altes taxes d'ocupació  
temporal de les dones que, unit a la destrucció i la caiguda de l'ocupació adverteixen d'un 
perillós augment de la bretxa de gènere.  
- Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte d'Estat contra la violència de gènere  
i recordem la necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament. 
 
Amb tot el que hem citat i estant d'acord tots els grups polítics que formem part de l'Ajuntament de 
Banyeres de Mariola, declarem a BANYERES DE MARIOLA MUNICIPI PROTEGIT CONTRA LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE.” 
 
A continuació es procedeix a guardar un minut de silenci per les 72 víctimes en el que portem d'any i 
que han deixat orfes a dos menors d'edat. 
 
1) Aprovació, si escau, de l’acta de les sessió ant erior de data 30/09/2021  
 
El Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna observació a l'acta. No formulant-se cap, és aprovada per 
unanimitat dels presents. 
 
2) Revisió Relació Llocs de Treball (RPT)  
 

Dictamen de la Comissió Especial de Comptes, Hisend a, Urbanisme i Cultura de data 19 de 
novembre de 2021 sobre execució sentencia RPT 

 
Llegida la Sentència núm. 664/2019, de data 31 de juliol de 2019, del Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa administrativa, Secció Segona, (Recurs d'Apel·lació 
000027/2017) en la Fallada de la qual es diu: 
“ESTIMAR PARCIALMENT el recurs plantejat per SINDICAT PROFESSIONAL DE POLICIES 
LOCALS I BOMBERS DE LA COMUNITAT VALENCIANA contra “Sentència 308/2016, d'11 d'octubre 
de 2016, del Jutjat contenciós administratiu núm. 4 d'Alacant, per la qual desestima recurs enfront 
d'aprovació definitiva del pressupost general per a 2016, plantilla de personal i relació de llocs de 
treball (BOP núm. 48 de 10 de març de 2016). ES REVOCA LA SENTÈNCIA APEL·LADA, en el seu 
lloc: 
A) declarem contrari a dret la creació i existència en la RPT de 2016 del lloc denominat “CAP 
POLICIA LOCAL” i els onze llocs de “GUÀRDIA DE LA POLICIA LOCAL” han d'entendre's 
substituïdes per “oficial” i “agents de la policia local” 
 
B) anul·lem el complement específic i de destí 
 
C) desestimem l'equiparació salarial sol·licitada entre policies locals interins i titulars 
 
D) sense costes” 
 
L'Ajuntament de Banyeres de Mariola va sol·licitar assistència tècnica a l'Excma. Diputació d'Alacant 
per a la revisió de la Relació de Lloc de treball (RPT); mitjançant escrit de 6 d'octubre de 2021, la 
Unitat de Desenvolupament Organitzacional, d'aquesta Diputació d'Alacant va formular proposta per a 
aquesta assistència tècnica a l'Ajuntament de Banyeres de Mariola. 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en la seua sessió de data 19 d'octubre de 2021, va 
acordar sotmetre a la Mesa General de Negociació de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, la citada 
“Proposta d'intervenció per a assistència tècnica de la Unitat de Desenvolupament Organitzacional” 
per a la revisió de la Relació de Llocs de treball (RPT) de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, que 
efectua l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant. 
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Mitjançant Acte de 2 de novembre de 2021, del Jutjat contenciós administratiu núm. 4 d'Alacant 
(Procediment: Execució de títols judicials [ETJ] 000096/2021), s'acorda ordenar a l'administració 
demandada (Ajuntament de Banyeres de Mariola) l'execució forçosa, en l'improrrogable termini de 
VINT DIES, de la indicada sentència ferma núm. 664/2019 de 31/07/2019, del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa administrativa, Secció Segona. 
 
La Taula General de Negociació de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, en la seua sessió d'11 de 
novembre de 2021, va acordar que s'aprove la proposta de la Unitat de Desenvolupament 
Organitzacional de la Diputació d'Alacant d'assistència tècnica a l'Ajuntament de Banyeres de Mariola 
per a la revisió de la seua Relació de Llocs de treball (RPT) 
 
La Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme i Cultura dictamina favorablement per 
unanimitat de tots els grups municipals el següent acord: 
 
PRIMER: Portar a pur i degut efecte la part dispositiva de la referida Sentència núm. 664/19, de data 
31 de juliol de 2019, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa 
administrativa, Secció Segona, Recurs d'Apel·lació 000027/2017 indicant que l'òrgan responsable del 
seu compliment és el Ple de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola. 
 
SEGON: Substituir en la Relació de Llocs de treball de 2016 el lloc de “CAP POLICIA LOCAL” per 
“oficial” i els onze llocs de “GUÀRDIA DE LA POLICIA LOCAL” per “agents de la policia local.” 
 
TERCER: Deixar sense efecte els complements específics i de destí dels llocs de “agents de la policia 
local” 
 
QUART: Acceptar la proposta d'intervenció de la Unitat de Desenvolupament Organitzacional de la 
Diputació d'Alacant d'assistència tècnica a l'Ajuntament de Banyeres de Mariola per a la revisió de la 
seua Relació de Llocs de treball (RPT), amb la finalitat de disposar les mesures necessàries per a 
l'inici i desenvolupament d'aquesta, i en conseqüència: 
 
i) Acceptar la indicada proposta d'intervenció que inclou la descripció detallada d'objectius, 
planificació d'accions i metodologia a emprar 
 
ii) Sol·licitar informe d'Intervenció de Fons de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, on s'especifique 
l'import de la quantia mínima consignada en els pressupostos vigents, per a fer front als possibles 
canvis i increments en les partides pressupostàries del personal funcionari i laboral 
 
iii) Determinar com a data prevista el mes de Maig de 2022 per a sotmetre a l'acord i aprovació, si 
escau, per part de l'òrgan de govern competent, els preceptius expedient en relació amb els 
instruments de gestió revisats mitjançant aquesta assistència tècnica 
 
iv) Designar a les persones responsables de la Coordinació Interna del projecte, integrada per un 
representant de la Corporació: Sra. Ester Revert Herrera i un empleat municipal: Sr. Carlos Santonja 
Mayor, per a realitzar les funcions essencials d'aquesta Coordinació Interna: 
 
1) Vetlar pel compliment dels terminis establits en la Proposta d'Intervenció i en el Pla de Projecte, en 
particular els corresponents a les accions dependents de l'Ajuntament 
 
2) Recaptar i proporcionar a l'equip consultor la documentació administrativa, econòmica i 
organitzativa disponible a l'inici del projecte i durant el transcurs del mateix 
 
3) Executar les accions compreses en el Pla de Comunicació inclòs en el projecte 
 
4) Organitzar les sessions informatives i de presa de dades, d'acord amb les indicacions del Consultor 
 
5) Mantindre una comunicació constant amb el Consultor i gestionar la solució i impuls de les accions 
previstes o que si escau es decidisquen, en relació amb el projecte 
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v) Assumir els danys i perjudicis que poguera ocasionar, tant la suspensió del projecte com la 
inaplicació dels seus resultats, per causes imputables a la pròpia Corporació Municipal 
 
vi) L'Ajuntament de Banyeres de Mariola posarà en coneixement de la Unitat de Desenvolupament 
Organitzacional, tota incidència significativa (de caràcter soci-laboral, polític i/o econòmic) que 
poguera produir-se en el curs de l'execució del projecte i repercutir en el seu desenvolupament i 
conclusió 
 
CINQUÉ: Comunicar aquest acord: 
 
1) al Jutjat contenciós administratiu Núm. 4 d'Alacant, en el Procediment: Execució de títols judicials 
[ETJ] 000086/2021 
2) i a la Diputació d'Alacant 
 
SISÉ: Facultar al Sr. Alcalde-President perquè dicte les resolucions i subscriga quants documents es 
precisen per a l'efectivitat d'aquest acord. 
 

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

Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Sempere, indicant que 
efectivament cal revisar la RPT perquè ho diu la sentència i a més perquè tot el personal de 
l'ajuntament tinga el lloc conforme al treball que realitzen. 
 

Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Popular, Sr. Molina, dient que l'última RPT és 
de 2006, i és on figuren les retribucions i complements de cada funcionari, segons el lloc que ocupa i 
les tasques que realitza. Pel temps transcorregut, creuen que és necessària la seua revisió i 
actualització en el que procedisca, d'acord amb el seu resultat final. 
Aquesta revisió serà executada pels professionals i tècnics de la Diputació d'Alacant, i això garanteix 
la imparcialitat, ja que són professionals que es dediquen a aquest treball en molts ajuntaments, quan 
se'ls requereix. 
Al seu parer, és una forma justa de conéixer si la classificació dels funcionaris de l'Ajuntament de 
Banyeres de Mariola es correspon amb la realitat actual, perquè la forma de funcionament de 
l'ajuntament ha canviat durant el temps transcorregut. 
Si algú ix en algo beneficiat o perjudicat no ha de molestar-se, ja que es realitza amb la finalitat que la 
justícia siga aplicada d'acord amb la funció que exerceix i amb la situació actual dels funcionaris de 
l'ajuntament. 
Es va aprovar en la Mesa General de Negociació de l'ajuntament del passat 11 de novembre i per tant 
el seu grup es ratificarà votant a favor. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze regidors presents, acorda 
aprovar aquest punt de l'ordre del dia. 
 
3) Aprovació de la creació, reglament i designació de membres de la Comissió Tècnica de 
Valoració i Seguiment de Prestacions Econòmiques y de la Comissió Tècnica d’Intervenció 
Social  
 
DICTAMEN de la Comissió Informativa de Servicis Soc ials, Comité d’Agermanament, Comerç i 
Mercat, i Transparència de data 18 de novembre de 2 021 sobre el Reglament intern de 
funcionament de la Comissió Tècnica de Valoració i Seguiment de Prestacions Econòmiques i 
de la Comissió d’Intervenció Social 
 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atorga a les entitats locals la 
competència en la prestació de servicis socials. En l’article 25.2.e es reconeix als municipis la 
competència en aquesta matèria, quan indica, més concretament, que els correspon la evaluació i la 
informació de situacions de necessitat social, així com l’atenció immediata a persones en situació o 
risc d’exclusió social. 
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Les competències anteriors són també reconegudes en els articles 33.3.k i 50.1.a de la Llei 8/2010, 
de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana. 
 
Així, els municipis tenen les competències en matèria de servicis socials que els han atribuït i els 
atribuïsquen en un futur les lleis de l’Estat i de les comunitats autònomes. 
 
En virtut de la Llei 5/1997, les administracions locals mantenen la titularitat i la gestió dels servicis 
socials i s’atribuix a les diputacions provincials una funció d’assistència econòmica i tècnica als 
municipis de menys de 10.000 habitants. 
 
El Sistema Públic Valencià de Servicis Socials garantirà, per tant, l’accés al sistema i a les 
prestacions integrades en el seu catàleg com un dret subjectiu, de conformitat amb l’aplicació real i 
efectiva dels drets socials disposta en l’article 10 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana. 
 
Tenint en compte que La Llei 3/2019, de 18 de febrer, de Servicis Socials Inclusius de la Comunitat 
Valenciana, en el seu article 51.4 estableix la creació de comissions de coordinació tècniques de 
caràcter zonal, a fi de garantir una atenció individual integrada i coordinada a les persones amb 
necessitats socials per part dels servicis socials d’Atenció Primària. 
 
Tenint en compte el Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i financiació de 
l’atenció primària de servicis socials; en la seua secció segona, artícle 38, estableix que seran 
preceptives, com a mínim, la comissió tècnica de valoració i seguiment de prestacions econòmiques i 
la comissió d’intervenció social. 
 
Por això, amb la finalitat de complir el que es disposa en els citats art. 51.4 de la Llei 3/2019, de  18 
de febrer, de Servicis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana i l’art. 38 del Decret 38/2020, de 
20 de març, del Consell, de coordinació i financiació de l’atenció primària de servicis socials, i en virtut 
de l’exposat, la Comissión Informativa de Servicis Socials, Comité d’Agermanament, Comerç i Mercat, 
i Transparència la dictamina favorablement per majoria absoluta, amb el vots favorables de [8] del 
Grup Municipal Compromís per Banyeres de Mariola [1] del Grup Municipal Socialiste, cap en contra i 
la abstenció [4] del Grup Municipal Popular, la adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar la creació de les següents comissions: 
-Comissió Tècnica de Valoració i Seguiment de Prestacions Econòmiques 
-Comissió d’Intervenció Social 
 
Segon: Aprovar el següient Reglament intern de funcionament de la Comissió Tècnica de Valoració i 
Seguiment de Prestacions Econòmiques i Comissió d’Intervenció Social: 
 
REGLAMENT INTERN DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ TÈC NICA DE VALORACIÓ I 
SEGUIMENT DE PRESTACIONS ECONÒMIQUE I DE LA COMISSI Ó D’INTERVENCIÓ SOCIAL 
DEL DEPARTAMENT DE SERVICIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT  DE BANYERES DE MARIOLA 
 
Des de la Regidoria de Servicis Socials de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola, seguint el que 
s’estableix en la Llei 3/2019, de  18 de febrer, de Servicis Socials Inclusius de la Comunitat 
Valenciana, i el Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i financiació de l’atenció 
primària de servicis socials; procedim a la creació del Reglament Intern que ha de regir el 
funcionament de la Comissió de Prestacions Econòmiques i de la Comissió d’Intervenció Social.  
 
1.COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ I SEGUIMENT DE PRES TACIONS ECONÒMIQUES 
La Comissió Tècnica de valoració i seguiment de prestacions econòmiques es constitueix amb la 
finalitat de valorar i proposar respostes individualitzades a les sol·licituds presentades en matèria de 
prestacions econòmiques de competència local.  
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COMPOSICIÓ: 
 
-President/a: Coordinador/a de l’equip de professionals d’atenció primària, o persona en qui delegue. 
-Secretaria: administrativa/u de  l’equip de professionals d’atenció primària, o persona en quin 
delegue. 
-Vocals: com a mínim dos persones de l’equip de professionals d’atenció primària que realitzen 
prescripcions tècniques, o persona/es en qui delegue/n.  
 
FUNCIONS DE LA COMISSIÓ 

a) Garantir el manteniment de criteris homogenis en la resolució de les ajudes. 
b) Aprovar o denegar, en aquest últim cas de forma motivada, l’ajuda sol·licitada en funció de la 

proposta tècnica.  
c) Elevar a l’òrgan competent la proposta tècnica per a que dicte la corresponent resolució. 
d) Requerir a la persona tècnica instructora de l’expedient ampliació de l’informe proposta, si 

procedeix. 
e) Assessorar a l’equip de professionals de la zona bàsica i resoldre els dubtes e incidències que 

siguen elevades a la comissió.  
  
La Comissió es reunirà l’últim dijous de cada mes.  
 
2. COMISSIÓ D’INTERVENCIÓ SOCIAL 
 
La Comissió d’Intervenció Social es constitueix amb la finalitat de garantir una atenció individual 
integral mitjançant l’establiment del Pla Personalitzat d’Intervenció Social regulat en l’article 78 de la 
Llei 3/2019 de servicis socials inclusius.  
 
COMPOSICIÓ: 
 
-President/a: Coordinador/a de l’equip de professionals d’atenció primària, o persona en qui delegue. 
-Secretaria: administratiu/va de l’equip de professionals d’atenció primària, o persona en qui delegue. 
-Vocals: com a mínim dos persones de l’equip de professionals d’atenció primària que realitzen 
prescripcions tècniques, sent al menys una d’elles la persona professional de referència assignada a 
cada cas. També podran ser convocades les professionals de l’àrea específica i, en el seu cas, del 
departament. 
 
FUNCIONS: 

a) Tindre coneixement dels plans personalitzats d’intervenció social (PPIS), així com supervisar 
aquells que la professional o la comissió consideren oportuns. 

b) Garantir el treball en ret, la interdisciplinarietat, la interprofessionalitat i la continuitat de la 
intervenció. 

c) Proposar a l’òrgan competent la declaració o cessament de la situació de risc, la proposta de 
desemparament i els plans de protecció, així com efectuar les propostes d’incapacitació o 
qualsevol restricció legal de drets de les persones. 

d) Aprovar o denegar, en aquest últim cas de forma motivada, la proposta del/la professional de 
referència de derivació a l’Atenció Primària Específica o a l’Atenció Secundària, segons calga. 

e) Contribuir a la priorització de les intervencions.  
 
La Comissió es reunirà el segon dijous de cada mes.  
 
PER A TOTES DUES COMISSIONS 
 
Totes les persones integrants de l’estructura permanent, amb l’excepció del càrrec de Secretaria, 
comptaran amb veu i vot per a la presa de decisions. El càrrec de Secretaria comptarà amb veu, però 
sense vot per a la presa de decisions. 
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Podran ser convidades/ts a participar altres professionals que siguen de referència en un cas en 
concret. Estes persones integrants de l’estructura flexible tindran veu però no vot en les decisions que 
adopte la Comissió. 
 
El personal tècnic de Servicis Socials podrà acudir lliurement i sense necessitat de convocatòria 
prèvia a les sessions tant ordinàries com extraordinàries de totes dues comissions. 
 
El personal assessor o convidat, podrà acudir únicament a proposta de la persona coordinadora o de 
qualsevol dels/les vocals que integren la seua estructura permanent. 
 
3.CONVOCATÒRIA DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS 
 
Podran ser ordinàries o extraordinàries. 
La comissió ordinària es reunirà una vegada al mes.  
La comissió extraordinària, es reunirà sempre que la/el president/a o considere necessari o a petició 
de qualsevol dels/les membres. 
 
4.DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS 
 
S’estendrà acta, en la que constaran els acords adoptats. L’acta es firmarà per totes les persones de 
la estructura permanent de cada Comissió, al finalitzar la sessió.  
 
5.TRÀMITS D’URGÈNCIA 
 
Quan, a proposta del personal tècnic responsable, es requerisca la immediata aprovació d’una 
proposta de resolució favorable d’una prestació, serà suficient la conformitat del/la Coordinador/a de 
la Comissió, sense perjudici de la posterior tramitació d’aquest expedient en la següent sessió 
ordinària de la Comissió.  
 
Quan, a proposta del personal tècnic responsable, es requerisca de la immediata intervenció o 
valoració d’un cas, serà suficient la conformitat del/la coordinador/a, el/la tècnic que proposa i un altre 
integrant de l’estructura permanent de la Comissió, adoptarà las decisions necessàries, sense 
perjudici de la posterior tramitació d’aquest expedient en la següent sessió ordinària de la Comissió.  
 
6.ADAPTACIÓ I MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 
 
El present Reglament serà adaptat i modificat a proposta de qualsevol de les persones integrants de 
les Comissions de Prestacions d’Intervenció i mitjançant l’acord unànim de totes elles. 
 
7.DISPOSICIÓ ADICIONAL 
 
En tot allò no previst en el present Reglament, les Comissions se regiràn pel que es disposa en la Ley 
3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Servicis Socials Inclusius de la Comunitat valenciana; el 
Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i financiació de l’atenció primària de 
servicis socials i demés normativa de desenvolupament que es dicte a l’efecte. 
 
Tercer:  Designar com a components de les comissions a les següents persones: 
 
COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ I SEGUIMENT PRESTACIO NS ECONÒMIQUES 
 
a) Presidència: Mª Ángeles Bordera Rico. Coordinadora de l’equip de professionals de la zona 

bàsica, o persona en qui delegue. 
b) Secretaria: Elena Albero García. Administrativa de l’equip de professionals de la zona bàsica, o 

persona en qui delegue. 
c) Vocals titulars: 
 -Antonia Martí Ferre. Treballadora Social de l’equip de professionals de la zona bàsica, que realitza 
prescripcions tècniques, o persona en qui delegue. 
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 -Mª José Soler Pont. Treballadora Social de l’equip de professionals de la zona bàsica, o persona en 
qui delegue. 
d) Vocal suplent: 
 -Lidia Llorca Ferre. Educadora Social de l’equip de professionals de la zona bàsica. 
 
COMISSIÓ D’INTERVENCIÓ SOCIAL 
 
a) Presidència: Mª Ángeles Bordera Rico. Coordinadora de l’equip de professionals de la zona 

bàsica, o persona en qui delegue. 
b) Secretaria: Elena Albero García. Administrativa de l’equip de professionals de la zona bàsica, o 

persona en qui delegue. 
c) Vocals: 
 -Mª José Soler Pont. Treballadora Social zona bàsica, o persona en qui delegue.  
 -Lidia Llorca Ferre. Educadora Social zona bàsica, o persona en qui delegue. 
d) Vocal suplent: 
 -Antonia Martí Ferre. Treballadora Social de l’equip de professionals de la zona bàsica. 
 
Àrea específica: 
 
Nuria Frasés Moral. Psicòloga EEIIA. 
Virtudes Luna Castillo. Educadora Social EEIIA. 
 

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

Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Sempere, indicant que el 
Reglament Intern d'i de la Comissió Tècnica de Valoració i de la Comissió Seguiment de Prestacions 
Econòmiques i de la Comissió d'Intervenció Social, és plasmar en el paper el que estan fent fins ara 
les tècniques del departament de Serveis Socials i que gràcies a la bona infraestructura del 
departament es pot dur a terme. 
El seu grup municipal ja va indicar en la comissió informativa que està d'acord amb els components 
d'aquesta comissió, tots tècnics i cap polític. Estan d'acord que la part política no estiga, ja que podria 
influir en les decisions i valoracions i així es pot evitar coaccionar als components de la comissió. 
Són els tècnics els que millor saben els problemes personals individuals de cada cas i com 
resoldre'ls. 
 

Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Popular, Sr. Molina, expressant que els 
municipis de menys de 10.000 habitants tenen delegades les retribucions de benestar social. 
Correspon als ajuntaments l'avaluació i la informació de les situacions de necessitat social, així com 
l'atenció immediata a persones en situació de risc i exclusió social. 
Aquestes competències es duran a terme mitjançant les dues comissions creades, elaborant-se un 
reglament intern de funcionament de les mateixes on s'especifica les seues competències i que 
estaran compostes exclusivament per funcionaris i tècnics de l'ajuntament, la qual cosa creuen que ja 
es feia així en l'actualitat sense que hagen d'objectar res. 
Si aquestes comissions i el seu reglament intern propicien que es preste un millor servei i es 
repartisquen les ajudes amb millor criteri i justícia, benvinguda siga, per la qual cosa votaran a favor. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze regidors presents, acorda 
aprovar aquest punt de l'ordre del dia. 
 
4) Compromís per a la elaboració del Pla Jove en 20 22 
 
DICTAMEN de la Comissió Especial de Comptes, Hisend a, Urbanisme i Cultura de data 19 de 
novembre de 2021 sobre el compromís de l’elaboració  del Pla Jove en 2022 
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COMPROMIS A LA ELABORACIÓ DEL PLA JOVE EN 2022 

La resolució de 12 de març del 2021 (num. 9046/23.03.2021) sobre la concessió de la subvenció dels 
pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021, determina en l’apartat 4.1. l’obligatorietat de les 
entitats beneficiàries a realitzar les actuacions nomenades al punt 5 d’aquesta resolució. L’apartat 
cinqué esmenta que s’ha de redactar i aprovar el Pla Jove territorial l'any 2021. 
A causa de l’alentiment de l’elaboració del Pla Jove a Banyeres de Mariola, i a altres poblacions de la 
Província d’Alacant, va haver-hi una reunió telemàtica amb Maria Molas, Coordinadora la Unitat 
Territorial de l’IVAJ d’Alacant, junt amb les entitats municipals pertinents on es va comunicar la 
possibilitat de dur a terme la justificació econòmica i d’actuacions del 2021 amb altre procediment. 
No obstant això, des de l’IVAJ es sol·licita als ajuntaments beneficiaris d’aquesta subvenció que, per 
a mostrar el seu compromís amb la redacció del Pla, s’incloga un recolzament explícit a la elaboració 
del Pla Jove, informant dins del Ple de: 

• Exposició el procés d’elaboració del Pla Jove fins al moment actual,  

• Proposta de cronograma on es desglosse la temporització de cada part de la confecció 
del Pla Jove fins al seu acabament dins del 2022  

I finalment, fent un pronunciament i votació si escau, del compromís de l’entitat beneficiària a finalitzar 
la redacció i l’aprovació del Pla Jove dins del 2022. 
 
Punt 1. Exposició del procés  

El Pla Jove de Banyeres de Mariola  és un projecte per analitzar la realitat de la joventut del 
municipi, detectar les seues necessitats i, en base a aquests parametres, planificar les actuacions i 
programes juvenils entre l’any 2023 i 2026. 
Cal esmenar que el Pla Jove naix de la Llei 15/2017 de Polítiques Integrals de Joventut de  la 
Generalitat Valenciana , on s’incideix en la participació juvenil com a eina fonamental per al 
reconeixement de la població jove com a ciutadania de ple dret.  
Així mateix, convé destacar la figura de la Tècnica de Joventut  com a principal encarregada de 
coordinar i desenvolupar les accions necessàries al llarg de l’elaboració del Pla Jove municipal. Dins 
de les seues funcions s’inclou també la realització dels programes de joventut destacats per l’IVAJ 
(participació i voluntariat, oci educatiu, informació juvenil, Carnet Jove i bones pràctiques).  

 
El ritme accelerat de la societat ha anat marcant un canvi vertiginós de què significa ser “jove” avui en 
dia. L’elaboració i implementació del Pla Jove a Banyeres de Mariola es tracta d’una oportunitat per 
poder adaptar les mesures i polítiques de joventut a la realitat de la població jove. Tenint en compte 
que aquesta és la primera vegada que es fa un recull exhaustiu d’informació sobre joventut del 
municipi, el seu desenvolupament ajudarà a entendre la realitat que viu la nostra joventut, les seues 
necessitats, problemàtiques i interessos per així poder oferir recursos adaptats a l’etapa de vida en la 
qual es troben.  

 
La construcció del Pla Jove es va iniciar el setembre de 2020, amb la incorporació de la figura de 
Tècnica de Joventut a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola. En aquest moment es va començar a 
confeccionar el Pla seguint el marc teòric i metodològic marcat prèviament per l’IVAJ.  
La primera etapa del procés engloba la recerca de les dades necessàries per a realitzar la diagnosi i 
l’anàlisi de la realitat del municipi i del seu entorn.  
El primer pas va ser procés derecerca quantitativa amb la recollida de dades estadístiques sobre la 
població i la realitat de la joventut als diferents àmbits que afecten la seua vida (educació, treball, oci i 
temps lliure, salut, transport, habitatge, medi ambient i problemes socials). Aquesta part va ser 
desenvolupada entre octubre de 2020 i febrer de 2021. 
Les dades es van prendre de l’Institut Nacional d’Estadística i al Portal Estadístic de la Comunitat 
Valenciana. Així mateix van ser consultats Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i 
Homes de Banyeres de Mariola (2016) i l’Índex Sintètic de Desenvolupament Juvenil en la Comunitat 
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Valenciana (2020). Es va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola, amb 
l’Agent de Desenvolupament Local i dels equips de les diferents regidories per accedir a la informació 
necessària.  
El segon pas va ser el procés de recerca qualitativa , amb la realització d’entrevistes i enquestes a la 
població. Ambdues metodologies pretenien rescatar la realitat de la gent jove del nostre poble, per 
determinar les seues potencialitats i interessos, necessitats i  preocupacions, demandes i 
problemàtiques des d’una perspectiva àmplia i completa. El període d’enquestat es va iniciar el 
setembre del 2020 i va finalitzar el març de 2021.  
Per una banda, es van realitzar un total de 40 entrevistes a professionals  que intervenen amb 
població jove (personal tècnic i responsables de recursos), persones informadores clau i membres 
d’associacions juvenils. Per altra banda, es van realitzar 384 enquestes a alumnes d’entre 12 i 18 
anys als centres educatius de la població, així com joves d’entre 18 i 30 anys van emplenar 35 
enquestes més a través d’una plataforma en línia, sumant un total de 419 persones enquestades a 
Banyeres de Mariola.  
Els resultats d’aquesta primera fase de diagnosi, en combinació de la recerca quantitativa i qualitativa, 
es poden ressaltar les dades que es presenten a continuació.  
- Respecte a l’àrea d’educació , s’emfatitza el malestar creat per la pressió dins de la dinàmica 
d’ensenyament en un sistema educatiu que qualifiquen de deficitari. A més remarquen la falta 
d’orientació, suport i cura per part del professorat i dels pares i mares. Així, es proposa millorar els 
serveis d’orientació educativa i fomentar la implicació de les famílies a través d’activitats educatives 
orientades per a elles.  
- Respecte a l’àrea de treball , existeix una preocupació pel futur laboral incert i precari, i per això la 
població insisteix en la necessitat de millorar els programes d’orientació laboral per a joves en edat 
primerenca i en etapes educatives obligatòries i postobligatòries (E.S.O., Batxiller, Cicles Formatius i 
Universitat).  
- Respecte a l’àrea d’oci i temps lliure , hi ha una gran demanda de la creació d’un Espai Jove 
adequat a les necessitats de la gent jove, un lloc lúdic i de seguretat on poder passar l’estona, on 
participar d’activitats atractives i tallers diversos (excursions, cinema, fotografia, idiomes, cant, ball, 
dibuix, disseny, etc.) basats en les propostes que naixen de la població jove. A més també destaca la 
manca de serveis i espais d’oci nocturn i saludable.  
- Respecte a l’àrea de salut , destaquen els problemes de salut mental (ansietat, depressió, falta de 
motivació i impuls vital, falta d’autoestima, falta de gestió emocional...) i dificultats en el 
desenvolupament social en la joventut, a conseqüència de la Pandèmia. S’insisteix també en els 
problemes en els hàbits alimentaris, tant per sedentarisme, sobrepés i alimentació poc saludable, com 
per trastorns de la conducta alimentària. Es constata també la falta d’educació sexe-afectiva a la 
població jove i la problemàtica de consum i abús de substàncies addictives (alcohol, tabac, cànnabis i 
altres drogues). Així, la població proposa realitzar campanyes i intervencions de prevenció primària i 
secundària per tractar aquests temes.  
- Respecte al transport , es presenta la necessitat d’ampliar les xarxes de transport públic amb 
connexió amb altres municipis, sobretot amb Alcoi, ja que no existeix horari per als caps de setmana i 
no hi ha descompte per a la gent jove.  
- Respecte a l’habitatge , s’emfatitza la dificultat que té la joventut d’emancipar-se per falta 
d’ingressos, falta d’estabilitat laboral i els excessius preus dels lloguers.  
- Respecte al medi ambient , s’observa una dificultat de la gent jove per cuidar la gestió de residus i 
els espais on transiten. Seria interessant dissenyar projectes de conscienciació i educació ambiental 
amb adolescents i joves al municipi.  
- Respecte als problemes socials , remarquen els temes d’interés sobre els que seria rellevant 
educar i conscienciar, com l’odi i la discriminació a la persona “diferent” (per qüestió de classe, origen, 
orientació sexual, etc.), l’assetjament escolar, la violència masclista, la diversitat funcional i els casos 
d’exclusió social i pobresa. Es proposa dur a terme activitats inclusives on tractar de manera 
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transversal i multidisciplinari aquestes problemàtiques, a través de tallers educatius, culturals i 
artístics, a més de fomentar la participació a través de programes de voluntariat  al Tercer Sector dins 
i fora del municipi.  
La segona etapa del procés incorpora la metodologia participativa  a través de la realització dels 
Fòrums Joves . Els fòrums són unes jornades de debat entre joves de Banyeres de Mariola on es 
treballa sobre les dades i les problemàtiques recollides a la diagnosi qualitativa per construir 
conjuntament propostes de canvi i millora dels serveis de joventut.  
El primer fòrum  va ser realitzat el 21 de juny de 2021 a l’I.E.S. Manuel Broseta dirigit a joves de 1r 
d’ESO i va comptar amb la participació de joves d’entre 12 i 17 anys. El segon fòrum  dirigit a joves 
entre 12 i 17 anys es va realitzar a la Casa de Cultura. Finalment es va proposar fer un tercer fòrum , 
adreçat a persones majors d’edat, per al 20 de novembre de 2021 a la Casa de Cultura destinat a 
joves entre 18 i 30 anys.  A més, es va proposar la realització d’un Fòrum Jove en línia entre 
novembre i desembre de 2021 (data a definir entre les persones inscrites) a través de la plataforma 
Zoom per a les joves entre 18 i 30 anys que no podien acudir personalment a les altres convocatòries.  
Punt 2. Proposta de cronograma  
Actualment, la fase participativa  es troba activa amb l’organització i realització dels Fòrums Joves . 
Al llarg de desembre es pretén acabar de concretar les intervencions proposades conjuntament amb 
la joventut participant dels fòrums. Una vegada delimitades, es passarà al procés de “viabilitat 
política i tècnica ” on es reunirà a les persones responsables de les diferents regidories involucrades 
per valorar la viabilitat de cadascuna de les propostes, tenint en compte el contingut, el procediment i 
el pressupost per implementar les accions pertinents. Aquesta part es pretén dur a terme entre els 
mesos de gener i maig (flexibilitat de calendari per les Festes Patronals de Sant Jordi).  
La fase participativa culminarà amb el fòrum de debat final anomenat de “diàleg estructurat ”, on 
joves  i equip polític i tècnic es trobaran per dialogar sobre les propostes. El fòrum final podrà 
realitzar-se un cap de setmana entre els mesos de març i maig (flexibilitat de calendari per les Festes 
Patronals de Sant Jordi). 
Cal incloure al procediment la “redacció del diagnòstic ” com a peça fonamental de l’elaboració del 
Pla Jove, que es finalitzarà al mes de juliol de 2022. Aquesta part inclourà el diagnòstic i anàlisi de la 
realitat de la joventut del municipi, comptant amb les dades quantitatives i qualitatives, juntament amb 
els resultats de la fase participativa explicada en aquest apartat.  
El “disseny de les intervencions ” reflectirà tot el procés previ per transformar-lo en la creació de 
línies d’actuació que guiaran les intervencions a desenvolupar en matèria de joventut entre els anys 
2023 i 2026. Aquesta informació es presentarà seguint els àmbits temàtics, especificant objectius, 
indicadors, temporalització, pressupost i accions concretes (programes, projectes i activitats). La 
construcció d’aquest apartat es durà a terme entre els mesos de febrer i octubre de 2022.  
El “disseny de l’avaluació ” completa l’últim pas de la redacció del Pla Jove, on es definirà la 
metodologia per al seguiment i l’avaluació de les intervencions plantejades i de la implementació del 
Pla Jove, comptant amb la participació de la joventut i de la resta d’agents implicats. Aquesta part es 
desenvoluparà entre els mesos de setembre i octubre de 2022.  
En darrer lloc, resta “l’aprovació del Pla Jove”  per part de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola. Es 
proposa que aquest procediment es duga a terme en novembre de 2022, en el cas d’haver-hi ple en 
aquest mes. La data dependrà de la convocatòria del plenari, podent flexibilitzar-se al mes d’octubre 
de 2022.   
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme i Cultura 
dictamina favorablement per unanimitat, la adopció del següent acord: 
 
ÚNIC: Es per tot l’exposat, que des del grup de govern, es sol·licita el recolzament  i compromís a la 
elaboració en el temps i forma esmentats del Pla Jove. 
 
Pren la paraula la portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Ferre, explicant el que es disposa en 
el dictamen. 
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Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Socialista, indicant que el seu vot serà a favor. 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Popular, exposant que per l'IVAJ s'insta la realització 
del Pla Jove 2021 i que tindria dues finalitats: la de conéixer les preferències dels joves i la de poder 
sol·licitar ajudes per a dur a terme les seues activitats. 
Per diverses circumstàncies se'ls ha informat que el tècnic de cultura no l'ha pogut acabar el pla i que 
se'ls dona una pròrroga fins a novembre de 2022 per a acabar-ho, però per a això ha d'existir un 
compromís de l'ajuntament a través d'acord plenari. 
Han llegit l'esborrany del projecte i han observat molta literatura, teoria i intencions però poca 
concreció en els seus diferents capítols i aspectes, la qual cosa confien que quede esmenat i 
completat amb aquesta pròrroga i que així es convertisca en un instrument útil que permeta ajudar als 
joves en les seues preferències i aconseguir ajudes per a això. 
El seu grup està d'acord i votarà a favor. 
 
El Sr. Alcalde puntualitza que es tracta del tècnic de joventut i no de cultura, i que la proposta és un 
full de ruta per a l'elaboració del pla, per això no parla de coses concretes. 
 
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 pregunta als portaveus dels diferents grups si existeix alguna cosa a tractar en aquest 
punt responent-li aquests que no. 
 
6) Dació de compte de la relació de decrets des del  27 de setembre de 2021 fins el 21 de 
desembre de 2021.  
 
Per secretaria s'adona dels decrets d'alcaldia dictats en el període comprés entre el 27 de setembre 
de 2021 fins al 21 de desembre 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 no té cap. 
 
El Sr. Molina, portaveu del Grup Municipal Popular, té diversos precs i preguntes: 
 
“1) Els preguem des del meu grup que en el tancament de la pista de futbol sala posen embuatats per 
a evitar algun colp que puga produir-se, ja que ens l'han aconsellat diversos jugadors de futbol sala. 
Si ho fan, li ho agrairan.” 
 
“2) Ens podrien dir quines actuacions prendran en el tema de la “font d'aigua bruta” que molesta tant 
als veïns i vianants del Carrer Major.” 
 
El Sr. Alcalde respon que això no és una font, s'ha fet un seguiment, en legislatures anteriors ja 
estava aqueix problema, i no s'acaba de localitzar on està el problema. S'han fet diverses proves, fins 
i tot en aquesta legislatura s'ha alçat però no es localitza. Suposadament ve d'alguna casa de dalt 
però no s'ha localitzat encara. 
 
“3) Preguem que on es troba l'Altar Major en el cementeri posen unes baranes per a facilitar als veïns 
d'edat avançada i als quals tenen mobilitat reduïda el poder baixar les escales amb major seguretat.” 
 
“4) En haver rebut queixes de molts ciclistes i gent que passeja per la zona que van tancar vostés al 
carrer de baix de la Font del Cavaller dient-nos que els pins han alçat l'asfalt, que hi ha molta brutícia i 
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vidres que afecten les cobertes de les bicicletes que passen per allí, els preguem que mantinguen el 
perfecte estat d'aquest vial per a evitar accidents no desitjats.” 
 
El Sr. Alcalde respon que pren nota, però han detectat que algunes persones utilitzen la Font del 
Cavaller per a fer botelló, i llancen les botelles al carrer de baix. S'intenta fer neteja quan es pot. 
 
“5) En la baixada de la “basa els purs” Asegador de Sant Jordi en l'entrada cap a Sant Antoni molts 
veïns ens han traslladat que seria ideal el posar guals de control de velocitat i un espill en l'eixida per 
a evitar accidents pel que des del meu grup li preguem que ho facen.” 
 
El Sr. Alcalde respon que se sol·licitarà informe a la policia local sobre la viabilitat i s'estudiarà la 
possibilitat. 
 
“6) Tornem a pregar-los que arreglen Vila Rosario sobretot el clos de fusta de la bassa i que voreja la 
zona de gronxadors ja que hi ha hagut una infinitat de queixes de pares i mares que temen per la 
seguretat dels seus fills. També les baranes de pedra i bolardos que estan molt deteriorats.” 
 
Respon la Sra. Revert, regidora delegada de parcs i jardins, indicant que és la segona vegada que 
sol·liciten una subvenció a Diputació per a arreglar-ho perquè la reparació puja a 22.000 euros, però 
les han denegades. 
 
“7) En el Ple del 30/09/2021 es va preguntar: Quan s'executarà el canvi de la gespa artificial en el 
camp de futbol del Poliesportiu?. El Senyor Amorós va respondre: Estem esperant la resposta de 
Diputació, aquest mateix dimarts hem parlat amb ells i ens han dit que tardaran aproximadament un 
mes a contestar-nos. 
Com ha passat més d'un mes, podria dir com es troba l'assumpte?” 
 
Respon el Sr. Amorós, regidor delegat d'esports indicant que hui han rebut un requeriment on 
sol·liciten unes modificacions perquè sembla que hi havia un error en unes xifres i hui estava l'ADL 
tramitant la documentació per a esmenar-lo. 
 
El Sr. Alcalde passa a respondre les preguntes que van quedar pendent en el ple anterior. 
 
1) Respecte a la constitució de la Comissió d'Avaluació de Risc de Banyeres de Mariola, de quins 
temes tracta i qui la compon, respon que aquesta comissió té com a funció general, registrar, valorar i 
informar de tots els casos de risc de menors que es puguen donar en la població. No pot donar més 
informació dels casos que ha tractat per la protecció dels menors. 
Està composta per treballadors i treballadores, la presidenta és la treballadora social, la secretària 
l'administrativa de serveis socials, i estan com a vocals la psicòloga del EEIA, la treballadora social 
del centre de salut, l'educadora social de l'equip base, i la psicòloga del gabinet psicopedagògic 
municipal. 
Des de desembre de 2020 s'han fet dues reunions. 
 
2) Sobre la convocatòria del Comité de Seguretat i Salut de l'Ajuntament, no està constituït perquè els 
sindicats encara no han designat als seus representants. 
 
3) Respecte a la petició d'elevació al Ple dels acords de la Taula de Negociació del 15 d'octubre de 
2020 i de 15 de juliol de 2021, informa que la petició fa referència a l'aprovació de la carrera 
professional horitzontal, que es tracta de l'aprovació d'uns complements salarials als treballadors i 
treballadors, vinculats a alguns aspectes com l'activitat i la formació de reciclatge o formació 
específica. El gran volum d'assumptes que té l'ajuntament juntament amb la immediatesa d'alguns 
d'ells ha fet que alguns expedients s'hagen hagut de tractar amb prioritat, quedant arracada la carrera 
professional. 
L'aplicació d'aquesta carrera professional no és obligatòria per llei, és voluntària, per tant quan es 
puga es portarà a Ple. 
 
4) Respecte a la Sentència 364/2019, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, 
informa que l'Ajuntament ja ha iniciat del procediment d'execució de la sentència que en línies 
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generals marcava la revisió de la RPT i que ja s'ha tractat en el punt 2 de l'Ordre del dia d'aquest Ple. 
A partir d'ara se seguirà la temporalització que marque la Unitat de Desenvolupament Organitzacional 
de la Diputació d'Alacant. 
 
5) Respecte a la justificació incorrecta de l'aplicació dels fons concedits de la subvenció del projecte 
d'inversió en matèria d'equipaments de Serveis Socials, informa que la subvenció era de la coberta 
del TAPIS, la subvenció es va publicar el 29 de desembre de 2020, i es va justificar el 12 de febrer de 
2021. Conselleria va presentar un escrit indicat que no era vàlida la justificació i l'Ajuntament ha 
presentat un recurs sobre aquest tema el 23 de juny d'enguany, expressant el malestar perquè 
havent-se publicat el 29 de desembre la convocatòria era impossible fer la justificació aqueixos dies, a 
més que es podia justificar fins a final de febrer de 2021. S'està a l'espera de resposta per part de 
Conselleria. 
 
6) Respecte a les obres de l'antic Cinema Mariola, informa que els tècnics municipals valoren un 
augment d'uns 35.000 euros per la problemàtica de distribució d'alguns materials com el ferro, però 
encara no està tancada aqueixa quantia, i respecte al cost total de la caiguda de la coberta fa el 
següent desglossament: 
 
• Coordinació de Seguretat i Salut: 665,50 euros 
• Eliminació de les restes de la teulada que estaven inestables abans de l'adjudicació de l'obra: 
19.965 euros 
• Adjudicació del projecte de construcció: 450.657, 24 euros. 
• Total: 471.287,74 euros 
• Si sumem els 35.000 euros de la revisió de preus el total és de 506,287,74 euros. 
 
D'altra banda l'assegurança indemnitzarà amb 230.825.89 euros que ja estan ingressats i a més 
estan pendents de la subvenció del Ministeri pel temporal Gloria, 282.483, 50 euros. 
S'ha comunicat al Ministeri la quantitat rebuda per l'assegurança pel que suposa que ajustaran la 
quantitat a rebre de la subvenció perquè no supere el cost de l'obra. 
Per tant, indica el Sr. Alcalde que hui dia si el Ministeri abona aqueixa quantitat no costarà res al 
poble la reparació de la coberta. 
 
I no havent-hi més assumptes de què tractar, pel Sr . Alcalde-President es tanca la sessió, sent 
les 21.08 hores, de tot la qual cosa jo, el Secreta ri, en done fe. 
 
 

L'ALCALDE       EL SECRETARI 
 


