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ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE BANYE RES DE MARIOLA 
CELEBRAT EL DIA 16 DE MARÇ DE 2021. 
 
A Banyeres de Mariola, sent les 19:00 hores del dia 16 de març de 2021, es reuneixen en la Casa de 
Cultura, les senyores i senyors que a continuació es relacionen sota la presidència del Sr. Alcalde-
President, D. Josep Sempere i Castelló, assistits pel Secretari acctal, D. Miguel Sanchis Francés, 
amb la finalitat de celebrar el Ple Ordinari de la Corporació Municipal: 
 
 
SRS. ASSISTENTS 
 
Alcalde-President 
Sr. Josep Sempere i Castelló 
1ª Tinent d'Alcalde 
Sra. Rocío Alfaro Ramos 
2ª Tinent d'Alcalde 
Sra. 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) Tramitació sol·licitud PROMOCIONS LA MALLAETA, S .L. de “Desenvolupament de Sòl Apte 
per a Urbanitzar del Sector 6 “Pla Roig” de les Nor mes Subsidiàries de Planejament de 
Banyeres de Mariola. 
2) Aprovació Pressupost 2021. 
................................................................................................................................................................... 
 
1) Tramitació sol·licitud PROMOCIONS LA MALLAETA, S .L. de “Desenvolupament de Sòl Apte 
per a Urbanitzar del Sector 6 “Pla Roig” de les Nor mes Subsidiàries de Planejament de 
Banyeres de Mariola.  
 

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, HISEND A, URBANISME I CULTURA 
DEL 11 DE MARÇ DE 2021  

 
 El Ple de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, en el marc de la Llei 16/2005 de la Generalitat 
Valenciana, Urbanística Valenciana (LUV) i del Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i 
Urbanística aprovat per Decret 67/2006 del Consell (ROGTU), va aprovar definitivament, en data 27 
de maig de 2008, el Programa d'Actuació Integrada del Sector 6 Pla Roig, així com el Pla Parcial que 
formava part de la seua Alternativa Tècnica, adjudicant al propi temps la condició d'Agent 
Urbanitzador a la societat PROMOCIONS LA MALLAETA, SL. 
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 Remès l'acord aprovatori a la Direcció territorial de la Consellería de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanisme i Habitatge, a l'efecte de la seua inscripció, la Direcció territorial, per escrit amb registre 
d'eixida número 46.338, de 14 d'agost de 2008, va requerir l'aportació de determinada documentació 
complementària (conveni urbanístic subscrit per a l'adjudicació del Programa, aval bancari constituït, 
còpia digital de la documentació). 
L'Ajuntament de Banyeres de Mariola va remetre la documentació requerida mitjançant escrit que va 
tenir registre d'eixida número 8.160 de 27 d'octubre de 2008. 
La Direcció territorial, per escrit amb registre d'eixida número 62.371, de 18 de novembre de 2008, va 
requerir completar la documentació amb remissió d'un exemplar en paper diligenciat d'aprovació, del 
Pla Parcial aprovat amb el Programa. 
L'ajuntament de Banyeres de Mariola ho va remetre mitjançant escrit que va tenir registre d'eixida 
número 10.084, de 23 de desembre de 2008. 
 Posteriorment no s'ha notificat a l'Ajuntament de Banyeres de Mariola la inscripció del 
Programa d'Actuació Integrada per part de la Conselleria que, segons consulta verbal realitzada, no 
va arribar a realitzar-se. 
 Al no realitzar-se la inscripció del Programa d'Actuació Integrada per part de la Consellería, 
està pendent actualment la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l'aprovació i del text de 
les normes urbanístiques del Pla Parcial aprovat per l'Ajuntament, suscitant-se la necessitat d'aquesta 
publicació com a condició per a poder continuar tramitant el Pla Parcial. 
 L'Ajuntament no va dur a terme la publicació d'acord amb l'article 586.1 del ROGTU atès que 
"La inscripció dels Plans i Programes en el Registre Urbanístic correspon a l'Administració que ho 
haja aprovat definitivament, habilitarà a l'òrgan competent per a disposar la seua publicació en el Diari 
o Butlletí Oficial corresponent". 
 A petició de la Corporació i per a reprendre la tramitació del Pla Parcial, es va sol·licitar que 
per part de l'Agent Urbanitzador es realitzara una modificació de certs aspectes a l'ordenació 
detallada del Programa amb la finalitat de millorar l'ordenació del mateix, la integració paisatgística del 
Sector en el seu entorn, així com la infraestructura verda que connecta el terme municipal de 
Banyeres de Mariola amb la serra de Mariola. Es van presentar una sèrie de propostes i la Junta de 
Govern Local en la seua sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 2017. va adoptar entre  altres 
el següent acord, que transcrit de forma literal diu: 
            “3.06.- Atenent a la documentació presentada per En Luis Calabuig Calabuig, en 
representació de PROMOCIONS LA MALLAETA S.L., en relació amb el desenvolupament del Sector 
de sòl urbanitzable número 6 "Pla Roig", de les N.N.S. S. de planejament vigents a Banyeres de 
Mariola, que arreplega les modificacions proposades per aquesta Administració a introduir en el Pla 
Parcial i Programa d'Actuació del sector, la qual cosa suposa el redisseny detallat, així com noves 
determinacions en criteris de caràcter urbanístic, que impliquen tant a l'Agent Urbanitzador com a la 
pròpia administració. 
 Vist l'informe emès per l'arquitecte municipal de data 21 de juny de 2017. 
             La Junta de Govern Local, per unanimitat i delegació del Ple d'aquest ajuntament ACORDA 
comunicar a l'Agent Urbanitzador a l'efecte de la redacció del document de Pla Parcial i Programa 
d'Actuació Integrada, d'acord amb les noves determinacions proposades per l'Agent Urbanitzador en 
el seu escrit en el registre d'entrada 2017001486 de data 17 de juny de 2017, per a possibilitar la 
continuïtat de la tramitació de l'expedient de desenvolupament del Sector.” 
 Per En Luis Calabuig Calabuig, en nom i representació de la societat PROMOCIONS LA 
MALLAETA, SL amb CIF B-97128573  va presentar en aquest Ajuntament escrit en registre d'entrada 
amb nombre 2017002924 i data 18 de desembre de 2017 pel qual sol·licitava es duguera a terme per 
part de l'Ajuntament de Banyeres la publicació de l'aprovació definitiva i les normes del Pla Parcial 
Sector 6 "Plà Roig" de les N.N. S. S. de planejament vigents a Banyeres de Mariola. També es 
sol·licitava la suspensió del còmput de terminis del Programa fins que s'aprovara la modificació del 
Pla Parcial presentada per a realitzar millores en l'ordenació que afavorisquen la integració 
paisatgística amb el seu entorn i la posada en valor de la infraestructura verda -via pecuària- que 
connecta el nucli de Banyeres de Mariola amb la Sierra Mariola. 
 Per tot açò, l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, va sol·licitar emissió de DICTAMEN 
FACULTATIU DEL CONSELL JURIDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA, si era 
possible que l'Ajuntament publicara l'aprovació definitiva i les normes del Pla Parcial, prenent en 
consideració que no va existir en el seu moment comunicació a l'Ajuntament per part de la Generalitat 
de la inscripció en el Registre Urbanístic del Programa d'Actuació Integrada i del Pla Parcial que 
formava part de la seua Alternativa Tècnica. 
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 En data 3 d'abril de 2018, es rep en aquest Ajuntament per part de la Direcció General 
d'Administració Local, ofici que adjunta el dictamen emès pel Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana. 
 L'Ajuntament amb data 4 de juliol de 2018 va sol·licitar que per part de la Direcció General 
d'Urbanisme de la Generalitat Valenciana, s'emeta informe en el qual s'indique el motiu pel qual no es 
va dur a terme la inscripció del Pla Parcial i el Programa en el Registre Urbanístic de la Generalitat 
Valenciana i aclarisca a aquest Ajuntament si ha de procedir a la publicació en el Butlletí Oficial 
corresponent, independentment de si s'ha realitzat la inscripció en el Registre Urbanístic per part de 
l'Administració Autonòmica, per a poder continuar amb la tramitació del Pla Parcial. 
 D'igual manera, l'Ajuntament demana informe sobre el caràcter ferm i executiu de l'acord 
plenari de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, en el marc de la Llei 16/2005 de la Generalitat 
Valenciana, Urbanística Valenciana (LUV) i del Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i 
Urbanística aprovat per Decret 67/2006 del Consell (ROGTU), pel qual va aprovar definitivament, en 
data 27 de maig de 2008, el Programa d'Actuació Integrada del Sector 6 Pla Roig, així com el Pla 
Parcial que formava part de la seua Alternativa Tècnica, adjudicant al propi temps la condició d'Agent 
Urbanitzador a la societat PROMOCIONS LA MALLAETA, SL. 
 També sol.licita l'Ajuntament informe sobre l'oportunitat o no d'efectuar la modificació 
proposada pel municipi i de si aquesta és objecte d'ordenació detallada i en aquest cas l'òrgan 
ambiental i territorial seria el propi Ajuntament o si, per contra, es considera que integra l'ordenació 
estructural i seria d'aprovació autonòmica. 
 El dia 2 d'agost de 2018 es rep per part del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
queixa presentada per PROMOCIONS LA MALLAETA S.L. 
 El dia 10 d'agost de 2018, l'Ajuntament contesta el requeriment del Síndic de Greuges, 
explicant que ha sol·licitat informe a la Direcció General d'Urbanisme. 
            El dia 17 de desembre de 2018 es rep una resolució de la Direcció General d'Urbanisme per la 
qual es requereix a l'Ajuntament una revisió d'ofici de l'Acord Municipal de 2008, per causa de 
nul·litat, de l'acte administratiu que s'especifica: 
 -Acord del Ple, en sessió de data 27 de maig de 2008, d'aprovació definitiva del Programa, 
Pla Parcial, Document Justificatiu de la Integració Territorial, Projecte d'Urbanització i Estudi de 
Paisatge. 
            Tot això sense perjudici que l'Ajuntament de Banyeres de Mariola procedisca a esmenar els 
defectes advertits en els instruments de planejament, sotmetent la seua aprovació definitiva a la 
consideració de la Conselleria competent en matèria d'Urbanisme. 
            Defectes advertits per  la Conselleria en 2008, per la qual cosa no inscriu el programa, però 
que tampoc notifica a l'Ajuntament ni a l'Urbanitzador. 
             -Tres consideracions: 
  -Modificació de la delimitació del sector per error en la línia divisòria de terme 
municipal. 
  -Edificacions provisionals i desmuntables d'una planta en Zones Verdes 
  -En el sector existeix una Via Pecuària, per la qual cosa l'aprovació definitiva és de 
competència Autonòmica. 
             El 17 de gener es remet Acord de Junta de Govern d'inici de tràmits administratius per a  la 
revisió d'ofici d'acord plenari.  
            El día 22 de febrer de 2019, es rep per part del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
recomanació a aquest Ajuntament per la queixa 1807735. 
            El día 28 de març es remet escrit de contestació al Síndic de Greuges. 
La Junta de Govern Local, en la seua sessió ordinària de 4 d'agost de 2020, entre altres, va adoptar 
el següent acord: 
 “Vist l'informe jurídic emés per Sr. Juan José Ortuño Bernal, de data 31 de juliol de 2020, així com 
l'Informe de l'Arquitecte Municipal Sr. Vicente Ferrero Punzano de data 23 de juliol de 2020 en relació 
a l'estat de tramitació del Pla Parcial del Sector 6 Pla Roig i en referència a la Resolució de la 
Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Conselleria d'Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori, de data 5 de desembre de 2018, pel qual es requereix a 
l'Ajuntament de Banyeres de Mariola perquè inicie procediment de revisió d'ofici de l'acord plenari de 
27 de maig de 2008 sobre Programa, Pla Parcial, Document Justificatiu d'Integració Territorial, 
Projecte d'Urbanització i Estudi de Paisatge.  
Vistos els art. 48 i 50 de la Llei 5/2014 de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, 
de la Comunitat Valenciana. 
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Li notifique que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària que va celebrar el 4 d'agost de 2020, 
va adoptar, entre altres assumptes, el següent acord, que transcrit de manera literal diu: 
La Junta de Govern Local, per delegació de l'alcaldia i per unanimitat acorda: 
Primer: Requerir a Promocions la Mallaeta S.L que aporte Document Inicial Estratègic i l'Esborrany de 
Pla Parcial del sector 6 Pla Roig, amb el contingut que estableix l'art. 50.1 de la citada Llei 5/2014 de 
25 de juliol. 
Segon: Si considera que resulta d'aplicació el procediment simplificat d'Avaluació Ambiental i 
Territorial estratègica, a més haurà d'incloure's en la documentació la que estableix l'apartat 2 del citat 
art. 50. 
 Tercer: Notificar a l'interessat Promocions la Mallaeta S.L., el present acord.” 
 Examinat l'escrit subscrit per Sr. Luis Calabuig Calabuig, en representació de PROMOCIONS LA 
MALLAETA SL (R.E. 2020002518, de data 19.11.2020), per al desenvolupament del Sector 6 “Pla 
Roig”, Sòl Apte per a Urbanitzar de les Normes Subsidiàries del Planejament de Banyeres de Mariola, 
i la documentació tècnica que acompanya a aquest: 
 1)  “Document inicial estratègic per a sol·licitud de tràmit d'avaluació ambiental i territorial 
estratègica del Pla de Millora Programa d'Actuació Integrada i Pla Parcial. Sector 6 Pla Roig. Sòl 
Urbanitzable Residencial Normes Subsidiàries Banyeres de Mariola” 
 2)  “Esborrany del Pla de Millora del Pla Parcial Sector 6”  
 3) ”Document d'Homologació”. 
 L'Arquitecte Municipal Sr. Vicente Ferrero Punzano, en data 18 de febrer de 2021, emet el següent 
informe: “Atés el procediment administratiu que s'està duent a terme en relació amb el 
desenvolupament del Sector de sòl urbanitzable número 6 “Pla Roig”, de les Normes Subsidiàries del 
Municipi, s'informa atenent les especificacions de la reglamentació establida per la Llei 5/2014, de 25 
de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat 
Valenciana, i la seua modificació per la Llei 1/2019, de 5 de febrer, com a continuació de l'expedient 
tramitat segons les Llei 16/2005 de la Generalitat Valenciana, LUV, i el Text Refós de la Llei de 
Contractes amb les Administracions Públiques, segons tota la documentació presentada per la 
mercantil PROMOCIONS LA MALLAETA, S.L., agent urbanitzador d'aquest Sector de Sòl 
Urbanitzable. 
Dels antecedents dels treballs de tramitació que fins hui s'han realitzat, així com  les reunions 
celebrades entre representants municipals i Urbanitzador i, Ajuntament i Conselleries d'Urbanisme i 
Medi Ambient, es plantegen millores al document de Pla Parcial en tramitació, i que són 
conseqüència fonamentalment de les qüestions plantejades en la Resolució Autonòmica de 5 de 
desembre de 2018, per part de la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de 
la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. La documentació que ara es 
presenta per part de l'Urbanitzador es tracta del “Document Inicial Estratègic per a Sol·licitud d'Inici 
d'Avaluació Ambiental i Territorial estratègica”, completant-se amb el “Pla de Millora del Programa 
d'Actuació integrada i Pla Parcial. Sector 6 Pla Roig. Sòl Urbanitzable Residencial”. La documentació 
ve completada amb  “l'Esborrany del Pla de Millora del Pla Parcial”, a més dels Plans d'Informació i 
Ordenació. 
 Informe de documents 
 1.- Es planteja el canvi en la delimitació del Sector amb el propòsit d'aconseguir una millora 
ambiental de rellevància, excloent del seu àmbit la via pecuària existent perquè es mantinga en el seu 
estat actual, quedant aquesta en les condicions de Sòl No Urbanitzable. Amb aquesta determinació 
s'atén les consideracions plantejades per la  Conselleria sobre la delimitació i les afeccions que sobre 
la via pecuària existeixen, tant de caràcter de delimitació i protecció del sòl i la seua relació amb la 
continuïtat del Sòl No Urbanitzable, com a límit nord del Sector, així com les conseqüències  respecte 
a la titularitat 
 
 2.- S'ha considerat la integració de l'Equipament Dotacional Públic existent en el Sector, dins 
del que seria la zona verda de protecció, contribuint amb aquest nou disseny, a l'augment del sòl 
d'aquesta mena de qualificació, proposant una zona de protecció de l'actual corriol, o camí d'accés al 
Sector, amb un ample de 40 metres, reforçant l'actuació de protecció en la línia de contacte de la 
zona de Sòl Urbà amb el Sòl No Urbanitzable, en aquest cas la Via Pecuària existent. 
Aquesta actuació pretén minimitzar l'afecció del Sector en relació amb l'àrea que el circumda, així 
com la seua millor integració paisatgística amb l'entorn, potenciant la infraestructura verda que serà 
aportada com a dotacional públic pel desenvolupament del Sector. 
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 La normativa del Pla Parcial corregeix les consideracions d'aquesta mena de sòl per a ajustar la 
regulació de les zones verdes a la legislació urbanística aplicable, fent-ho compatible amb usos i 
superfícies establits per a les zones verdes pels estàndards de la LOTUP tant en el seu article 36 com 
en el seu Annex IV. 
3.- En el marc dels ajustos i les modificacions que s'entenen no afecten consideracions de caràcter 
estructural, s'ha procedit a l'ajust topogràfic  de la delimitació sobre la base de la realitat física, a més 
de consideració relacionades amb la planificació de la perspectiva de gènere i millora de la mobilitat. 
 4.- Derivat de l' anteriorment assenyalat, fonamentalment la redelimitació no incloent la Via Pecuària, 
s'ha realitzat un ajust de les dotacions del Sector i el seu quadre de superfícies, fixant les alineacions 
de les noves illes de cases. Aquesta nova modificació implica de la mateixa manera, la reducció del 
nombre d'habitatges plantejats en el projecte inicial i garanteix la localització de part del sòl amb 
aprofitament urbanístic a favor de l'Administració en l'àrea de l'accés i connexió amb el sòl urbà 
existent, donant l'opció a aquesta Administració de considerar l'ús final d'aquest sòl en relació amb la 
continuïtat de la infraestructura verda plantejada. 
5.- Dins de l'esborrany de programa, s'ha fixat una delimitació de diverses fases reflectides en tres 
unitats d'execució, que es podran desenvolupar de manera autònoma i independent, o conjunta, 
solapant el desenvolupament d'aquestes, sempre que quede garantida la finalització de les unitats 
que hagen iniciat el desenvolupament, considerant que almenys haurà d'estar presentat davant 
l'administració el projecte de reparcel·lació de cada fase. 
6.- Completant la documentació presentada, s'inclou el “Document d'Homologació” del Pla de millora 
del Programa d'Actuació Integrada i el seu Pla Parcial, donant cobertura a la documentació 
administrativa que serà objecte de tramitació, fent-ho de manera conjunta amb el Document Inicial 
Estratègic, ateses les directrius de la Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat Valenciana, 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge. 
 La totalitat d'aquests ajustos, Document Inicial Estratègic per a la sol·licitud de l'Inici de l'Avaluació 
Ambiental, així com el Pla de Millora del Pla Parcial, s'informen de manera favorable havent-se de 
sotmetre a la tramitació regulada per l'article 46 i següents de la LOTUP. 
 
El que s'informa perquè tinga els efectes oportuns i servisca per a la continuació amb la tramitació de 
l'expedient per al desenvolupament del Sector.” 
 Vistos els Articles 48, 50, 63 de Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP) i concordants,  
 
La COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, HISENDA, URBANISME I CULTURA dictamina 
favorablement,  amb els vots a favor del grup Municipal Compromís [8] i Grup Municipal Popular [4]   i 
l'abstenció del Grup Municipal Socialista [1], i proposa al Ple de l'Ajuntament que adopte els següents 
acords: 
 
PRIMER: Iniciar, com a òrgan promotor, la tramitació de la sol·licitud de la mercantil PROMOCIONS 
LA MALLAETA S.L. de “Desenvolupament del Sòl Apte per a Urbanitzar del Sector 6 ‘Pla Roig’ de les 
Normes Subsidiàries del Planejament de Banyeres de Mariola.” 
 
SEGON: Presentar a l'òrgan substantiu Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de la 
Generalitat Valenciana, la sol·licitud d'inici de l'avaluació ambiental i territorial estratègica, 
acompanyada d'un esborrany del Pla, un Document inicial estratègic i Document d'Homologació, en 
els termes que consten en l'expedient. 
 
TERCER: Comunicar aquest acord a la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Paisatge, de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de la Generalitat Valenciana, a 
l'efecte de l'Expedient V-27/2018, Assumpte: Requeriment revisió d'ofici d'Acord municipal.  
 
QUART:  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 expresant que des del 
seu grup els agradaria tindre una serra lliure d'asfalt i formigó, amb la seua flora i fauna autòctona, 
tractada amb respecte per part de la ciutadania... tot i així, una cosa és el que els agradaria tindre i 
l'altra la que tindran. Com ja s'ha exposat, l'any 1997, quan estava governant el Partit Popular, es van 
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ratificar les normes subsidiàries,  qualificant la zona de la Malladeta com a urbanitzable i ara, a l'any 
2021, el seu govern l'ha heretat.  
 
Va ser en la legislatura anterior a aquesta, estant ja a l’alcaldia Compromís, quan s’ha treballat en una 
sèrie de negociacions amb la Promotora per tal d’aconseguir unes millores en el desenvolupament del 
sector, intentant minimitzar l’impacte mediambiental, dins de les poques possibilitats possibles. Entre 
altres: 

- La modificació de la delimitació del Sector per aconseguir una millora ambiental, evitant que 
s’urbanitze el camí de la Mallaeta (que és via pecuària), perquè es mantinga en el seu estat 
actual, quedant com a No Urbanitzable. 

- Es considera que tots els metres quadrats que li correspondrien a l’Ajuntament com a zones 
d’Equipament Dotacional Públic s’integren com a zona verda al llarg de la via pecuària creant 
una franja de 40 m d’amplària que preservarà el camí de la Mallaeta, creant unes franges de 
vegetació als seus costats, per evitar un impacte més gran des del camí a les edificacions, 
intentant una millor integració paisatgística amb l’entorn, potenciant l’estructura verda que 
serà aportada com a dotacional públic per al desenvolupament del sector. 

- S’ha procedit a l’ajust topogràfic de la delimitació , a més de la consideració de perspectiva de 
gènere i millora de la mobilitat. 

- La redelimitació no inclou la Via Pecuària i s’ha realitzat un ajust de les dotacions del Sector, 
fixant les alineacions de les noves illes de cases que han generat la reducció del número de 
vivendes plantejades en el projecte inicial. 

- El desenvolupament es farà en tres fases, per evitar que es desenvolupen en la seua totalitat i 
que després no s’ocupe. Per tant, avançarà segons la demanda. 

 
 

Ens trobem ara en el moment en què l’Ajuntament ha d’iniciar la tramitació de la sol·licitud de 
Promocions la Mallaeta per al Desenvolupament del Sector 6 “Pla Roig”, de les Normes Subsidiàries. 
La desqualificació del sòl per intentar paralitzar les obres, passant a ser d'urbanitzable a no 
urbanitzable, hipotecaria el nostre poble en indemnitzacions de milions d’euros.  
Si això passara, el poble de Banyeres de Mariola quedaria hipotecat durant moltíssims anys, a més 
de continuar el perill d’una nova requalificació a zona urbanitzable per part d’alguna futura Corporació. 
La Corporació actual s’ha trobat un Pla Parcial Aprovat amb tràmits pendents, i amb la Promotora 
volent rependre la tramitació, per tant, es veu obligada a tramitar la sol·licitud de la Promotora. 
Per evitar les indemnitzacions, s’ha optat per treballar la gestió de la millor forma possible, amb 
menys impacte ambiental. 
Per part de l’Equip de Govern es treballarà perquè es faça amb totes les garanties de que es 
complisquen tots els processos de la tramitació: com ara, la participació ciutadana i el període 
d’exposició pública. 
 
Com ja han dit, no els agrada gens la idea que es faça una actuació com aquesta a la zona de la 
Malladeta (o en qualsevol altra zona verda del nostre municipi), però com a entitat pública han de 
donar eixida a esta tramitació si no volen hipotecar al poble de Banyeres de Mariola. Recorden que és 
una herència d'anys enrere, quan governava el Partit Popular.  
Per aquests motius, l'Equip de Govern faran el que siga necessari per no endeutar al poble. 
 

Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Sempere, indicant que aquesta 
qüestió ve arrossegant-se des de fa 30 anys, quan Promocions la Mallaeta va presentar en la 
Conselleria el desenvolupament del sòl apte per a Urbanitzar el Sector 6 “Pla Roig” de les normes 
subsidiàries del planejament de Banyeres de Mariola. 
Des de llavors fins ara s'han demanat moltes pròrrogues fins al moment en què es va acabar el 
termini d'execució del desenvolupament del sòl i la promotora va decidir anar avant. 
En el 2008 es van requerir varies documentacions complementaries que es van aportar i esmenar i en 
2017 l'equip de govern, on estava el Partit Socialista, li va demanar al promotor varies modificacions a 
introduir en el Pla Parcial, con el redisseny detallat, unes noves determinacions en criteris de caràcter 
urbanístic, que implicaven tant l'ajuntament com a l'agent urbanitzador per a possibilitar la continuïtat 
de la tramitació de l'expedient. 
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Promocions la Mallaeta va sol·licitar que es duguera a terme la publicació de l'aprovació definitiva i les 
normes del pla parcial i la suspensió del comput de terminis del programa, fins que s'aprovara la 
modificació del Pla Parcial presentada per a realitzar millores en l'ordenació que afavorisquen la 
integració paisatgística amb el seu entorn i la posada en valor de la infraestructura verda-via 
pecuària- que connecta el nucli de Banyeres de Mariola amb la Serra Mariola, mes conegut com el 
camí de la Mallaeta. 
L'ajuntament va sol·licitar emissió de Dictamen Facultatiu del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, si era possible que es publicara l'aprovació definitiva per part de l'ajuntament, 
tenint en consideració que no va haver-hi cap comunicació per part de la Generalitat de la inscripció 
en el Registre Urbanístic del programa d'actuació. 
També es va demanar que per part de la Direcció General d'Urbanisme el motiu pel qual no es va dur 
a terme la inscripció del Pla Parcial en el Registre Urbanístic i que aclarira a l'ajuntament si havia de 
procedir a la publicació, independentment si s'ha realitzat la inscripció en el Registre per part de 
l'administració autonòmica, per a poder continuar amb la tramitació. 
D'igual manera, l'ajuntament va demanar informe sobre el caràcter ferm i executiu de l'acord plenari 
del 2008 del programa d'actuació integrada del sector 6 Pla Roig. 
També va sol·licitar informe sobre l'oportunitat o no d'efectuar la modificació proposada per 
l'ajuntament i de si aquesta és objecte d'ordenació detallada i en aquest cas, l'òrgan ambiental i 
territorial, seria el propi ajuntament o si, per contra, es considera que integra l'ordenació estructural i 
seria d'aprovació per l'administració autonòmica. 
Al desembre de 2018 es rep una resolució de la Direcció General d'Urbanisme per la qual es 
requereix a l'ajuntament una revisió d'ofici de l'acord Municipal de 2008. 
Totes les respostes dels organismes consultats, van anar que l'ajuntament ha de portar avant el 
procediment. La junta de govern d'agost de 2020, requereix a Promocions la Mallaeta que aportació el 
document inicial estratègic i l'esborrany del Pla Parcial. 
Fet l'informe de l'arquitecte municipal on diu que després de les tramitacions, així com les diferents 
reunions celebrades i les varies modificacions, es plantegen unes millores del Pla Parcial, les quals ja 
es van negociar i van acordar durant l'anterior legislatura. S'aconsegueix reduir en un 40% l'edificació 
de les parcel·les, també es redueix l'impacte mig ambiental, establint una franja de 40 metres més 
endins del camí de la Mallaeta, que es queda fora del Pla Parcial, i la construcció en tres fases molt 
detallades, on s'iniciarà la primera i fins que no estiga tota venuda no començaran amb la segona 
fase i d'igual manera la tercera. Cal destacar que en la primera fase, l'ajuntament disposarà d'uns tres 
mil metres quadrats per a sòl dotacional, que només hi haurà un carrer central amb mobilitat per a 
vehicles en les tres fases i la resta de carrers seran per als vianants. 
El grup municipal socialista des del primer moment que es va assabentar d'aquest pla, sempre han 
estat en contra del seu desenvolupament, però després d'assistir a diverses reunions, tant en 
Conselleria com amb els promotors s'han adonat que no es podia fer res per a impedir-ho. 
Els fa mal moltíssim que un paratge com el de la Mallaeta acabe com la Pedrera. Han fet, mentre 
estaven en el govern, tot el que era a les seues mans igual que els regidors de Compromís que 
governaven en l'anterior legislatura i estan segurs que l'actual equip de govern ha estat fins a l'últim 
sospir, treballant perquè no arribara a consolidar-se aquesta salvatjada urbanística i mig ambiental, la 
qual es van trobar mastegada i engolida d'abans. 
Es va treballar molt per aconseguir reduir l'impacte mig ambiental, la reducció de la construcció i la 
introducció de zones verdes i per als vianants. Saben que és molt dolorós veure la serra que els 
envolta plena de rajola però ara és massa tard, en el seu moment, quan es va publicar, era quan 
s'havien de fer les manifestacions i protestes que van haver d'aguantar en l'anterior legislatura. 
El que s'ha d'aprovar en aquest ple és l'inici de la tramitació de la sol·licitud de Promocions la 
Mallaeta per a desenvolupar el sòl urbanitzable del sector 6 Pla Roig i presentar a la Conselleria 
d'Habitatge i arquitectura Bioclimàtica, la sol·licitud d'inici de l'avaluació ambiental i territorial 
estratègica, acompanyada d'un esborrany del Pla, un document inicial estratègic i el document 
d'homologació, en els termes que consten en l'expedient. 
Des del grup municipal socialista, una vegada es publique definitivament aquest Pla, demanem als 
grups municipals de l'ajuntament, juntament a les plataformes veïnals, que es facen reunions per a 
estudiar bé el desenvolupament i que presenten conjuntament tota classe d'al·legacions per a 
millorar, en la mesura del possible, aquest brutal impacte immobiliari en la nostra serra. 
El vot del grup municipal socialista serà a favor de l'inici de la tramitació. 
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Pren la paraula el Sr. Molina, portaveu del Grup Municipal Popular, dient que vol fer una mica 
d'història de l'ocorregut en el terreny de la Mallaeta. 
L'intent d'urbanitzar el terreny de la Mallaeta, ve des de fa molts anys, no podent precisar exactament, 
però per descomptat que abans del de la Pedrera. 
Allí va haver-hi abans de 1989 un conat d'urbanització i potser d'una forma una mica rudimentària es 
van dissenyar unes parcel·les i es va arribar a sol·licitar aigua per a aquestes, la qual cosa se'ls va 
concedir, perquè si es fixen, comprovaran que encara existeixen unes quantes casetes amb 
comptadors d'aigua aquella època. 
Per les circumstàncies que foren, no va arribar a realitzar-se la reparcel·lació definitiva ni obres en 
aquests terrenys. 
L'Ajuntament d'aquells anys, suposen que pensarien que era millor regular i establir un Pla Parcial 
que assegurara i garantira que el dia de demà, si s'arribava a desenvolupar aquesta zona, es faria en 
les condicions adequades d'urbanització i serveis i per això en les Normes Subsidiàries de 1989, ja 
figura aquest terreny requalificat. 
En la legislatura següent, es decideix revisar una altra vegada les últimes Normes Subsidiàries de 
1989 i el 7 de Març de 1995, governant el PSOE, s'aproven inicialment les noves Normes 
Subsidiàries i en les mateixes es continua contemplant el requalificat en 1989, però amb nou nom: 
Sector 6 Pla Roig de sòl urbanitzable. 
En el Ple del 7-3-1995, assisteixen 11 dels 13 regidors, dos del PSOE no ho fan i el resultat de la 
seua aprovació és de 10 dels 11 regidors presents, votant a favor Esquerra Unida, PSOE i PP i en 
contra un del PSOE. 
Tots els grups que van fer ús de la paraula, van dir que es reservaven el dret d'efectuar al·legacions 
en el període d'exposició pública. 
Però la veritat és que cap grup va presentar cap al·legació al Sector 6 Pla Roig sòl urbanitzable, cap 
grup ni cap particular, ni cap Associació. 
El 15 de Juny de 1995, accedeix a l'Ajuntament el PP i obri un segon període d'al·legacions per a 
conéixer de primera mà que pensava el poble sobre el contingut d'aquestes Normes i donar una 
segona oportunitat, abans que s'aprovaren definitivament, per a una nova defensa dels interessos de 
cadascun. 
Aquestes Normes van seguir la seua tramitació i el 14 de Juny de 1996 es van aprovar en Ple 
provisionalment per segona vegada i es van contestar totes les al·legacions presentades, de les 
quals, per cert, cap feia referència als terrenys de la Mallaeta, és a dir ningú va al·legar res respecte a 
aqueixa zona, en aquesta segona oportunitat, ho van fer sobre altres zones, però no sobre la qual ens 
ocupa. 
Van seguir aquestes Normes la seua tramitació i es van aprovar definitivament en 1997, mantenint en 
les mateixes per a la Mallaeta, l'aprovat en el Ple del 7-3-1995 i que prèviament ja figurava en les 
normes de 1989. 
Aquesta urbanització va patir diverses vicissituds, perquè van ser algunes ocasions en les quals, el 
promotor, va estar interessat a dur-la a terme, però mai va completar la documentació, ignorant el seu 
motiu i així van passar els anys. 
El 8-9-2006, governant la coalició PSOE-BLOC, el promotor sol·licita es reprenga de nou l'inici del 
procediment per a l'execució i desenvolupament d'aqueix terreny. 
En el Ple del 22-12-2006, s'informa favorablement la tramitació del procediment i ordenar la redacció 
de les corresponents bases particulars. 
S'acorda aprovar aquest inici, mitjançant gestió indirecta per al desenvolupament del Programa 
d'Actuació Integrada del Sector 6 Pla Roig de sòl urbanitzable. 
Van votar a favor el PSOE, el BLOC i el PP, no posant els tres grups, cap objecció i així va seguir 
avant la tramitació d'aquest Pla Parcial. 
Arran de l'anterior aprovació, el BOP d'Alacant del 24-4-2007, publica un anunci sobre un Programa 
d'Actuació Integrada per al desenvolupament dels terrenys de la Mallaeta. 
El Ple del 27-5-2008, governant el PP, aprova definitivament l'anterior Programa d'Actuació Integrada, 
adjudicant al mateix temps la condició d'Agent Urbanitzador a la societat Promocions La Mallaeta, 
S.L. 
I clar, els tràmits són lents i farragosos i a cada moment ha de realitzar-los qui governe i ara és 
Compromís al qual li correspon completar la tramitació, perquè és el que està governant. 
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Després d'aquesta succinta exposició, en la proposta d'aquest Ple, es completa l'explicació de la seua 
tramitació des del Ple del 27-5-2008. 
El seu grup votarà a favor, igual que ho va fer en les anteriors ocasions. 
 
El Sr. Alcalde li diu al portaveu del Grup Municipal Popular que li ha faltat remarcar que l'aprovació 
definitiva la va fer el Partit Popular quan estava en el govern. 
 
El portaveu del Grup Municipal Socialista, vol també dir-li al Sr. Molina que sobre el que ha dit que 
mai s'han presentat al·legacions, no vol que ara comencen a tirar-se pedres, ara el que deberian fer 
els tres partits més alguna plataforma veïnal que vulga adherir-se, és anar plegats i presentar les 
al·legacions oportunes tots alhora, ja que tots estan d'acord que no es construïsca en La Mallaeta. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per 6 vots a fa vor (1 del Sr. Alcalde-President, 4 del Partit 
Popular i 1 del PSOE) i 7t abstencions de Compromís , acorda aprovar aquest punt de l'ordre 
del dia. 
 
 
2) Aprovació Pressupost 2021.  
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, HISENDA, URBANISME I CULTURA del 

dia 11 de març de 2021. 
 
Confeccionat el projecte de Pressupost General per a l'any 2021 i vista la proposta d'alcaldia de data 
4 de març de 2021. 
 
La Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme i Cultura dictamina favorablement per un vot 
a favor [Compromís] i dues abstencions [PP i PSOE] la següent proposta d'ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar provisional i definitivament, en cas de no formular-se al·legacions en el termini 
d'exposició al públic, el Pressupost General per a l'any 2021 en el qual s'inclouen els estats 
d'ingressos i despeses per a un import total de 8.590.327,57 euros, les seues Bases d'Execució i la 
Plantilla de Funcionaris i Personal Laboral Fix. 
 
SEGON.- Exposar al públic l'expedient complet en aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
Província durant el termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
al·legacions. 
 
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província, una vegada aprovat definitivament, el resum 
per capítols del pressupost General, així com la Plantilla de Personal per a l'any 2021, en compliment 
de l'article 169 del Reial decret legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
QUART.- Remetre a l'Administració de l'Estat i a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, 
simultàniament a l'enviament en el Butlletí Oficial a què es refereix l'apartat anterior, una còpia del 
Pressupost i de la Plantilla de Personal aprovats. 
 
No obstant això, el Ple amb el seu superior criteri acordarà el que estime oportú. 
 

Intervé el Sr. Alcalde, exposant que en el ple de hui es centren en l’instrument bàsic 
d’articulació diària de l’Ajuntament, els seus pressupostos: punt regulat en el Text Refós de la Llei 
Reguladora d’Hisendes locals, en concret en el títol VI en què s’inclou l’apartat “Pressupost i Despesa 
Pública”. 

 
Les despeses han sigut ajustades al màxim en la majoria de les partides pressupostàries. L'Equip de 
Govern vol fer patent el seu rigor en el control pressupostari i vetlar per ell. 
Com en exercicis anteriors, s'han modificat algunes partides per a ajustar-les al funcionament dels 
serveis, vetlant pel seu manteniment, amb atenció especial a la vessant educativa, cultural, esportiva 
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i, de manera important, aquella relacionada amb el benestar social dels veïns i les veïnes de la nostra 
localitat. Té especial menció la situació sanitària de pandèmia per la Covid19 que estem vivint. 
Aquesta situació ha afectat a la confecció dels pressupostos 2021tant en l’apartat d’ingressos com de 
despeses. 
Respecte als ingressos, s’han vist reduïts per la suspensió de taxes municipals pel lloguer d’espais 
municipals durant la pandèmia així com les taxes d’ocupació de via pública en les parades externes 
del mercat. La disminució d’activitats culturals també fa preveure una disminució en la recaptació de 
venda d’entrades. 
Per altra banda, a l’apartat de gasto trobem un augment de despeses vinculades a la compra de 
material sanitari (mascaretes, sabó hidroalcohòlic, desinfectant, EPIs...) així com subvencions 
econòmiques a autònoms i xicotetes empreses (de l’hostaleria, turisme...). També s’ha vist 
augmentada necessitat d’ajudar a famílies que estan passant una situació complicada. 
A banda de la situació de pandèmia, es contempla també enguany una previsió en el capítol 
d'inversions, deguda a les aportacions de la Generalitat Valenciana i la Diputació d’Alacant. 
Així, els pressupostos que hui presentem al ple segueixen els mateixos pilars que els anys anteriors: 
Estabilitat pressupostària, principi de sostenibilitat financera i caràcter social (enguany agreujada per 
la situació sanitària). 
El pressupost d’ingressos i despeses per a 2021, que presentem al ple, és de 8.890.327,57 €. 
Passem ara a detallar el contingut de cada capítol, en cadascun dels dos grans blocs: ingressos i 
despeses. 
Respecte als INGRESSOS, el càlcul s'ha efectuat sobre la base de la liquidació del passat exercici 
econòmic anterior a data de finals de desembre.  
No obstant això, amb l’inici de la pandèmia en març del 2020 va afectar aquest apartat ja que, per 
facilitar les economies familiars, es van deixar de cobrar les mensualitats de les famílies usuàries de 
l’Escoleta i del conservatori municipal, els lloguers dels bars d’edificis municipals així com les taxes 
del mercat extern. 
Enguany es preveu que la situació vaja millorant però s’ha mantingut  una gran cautela a l’hora de 
previndre els possibles ingressos d’enguany.  
S’ha de tenir en compte que no s’ha fet cap pujada d’impostos i, per tant, hem congelat els impostos, 
per 6é any consecutiu, amb el benefici que suposa per als veïns i veïnes del nostre poble. 
Hem de tindre en compte que uns ingressos congelats limiten la possibilitat de fer més accions en el 
nostre poble però, evidentment,  hem de ser conscient de la situació en què vivim i els impostos no 
s’han de pujar. 
Les consignacions d'ingressos procedents d'altres administracions s'han realitzat sobre la base de la 
informació recaptada des del Ministeri d'Hisenda, les subvencions corrents rebudes en l'últim exercici 
des de la Generalitat Valenciana i la Diputació Provincial d'Alacant i els que puguen obtenir-se d'acord 
amb el pla financer d'inversions. La prudència ha sigut el comú denominador per al càlcul de les 
previsions. No obstant això, cal remarcar que enguany s’ha comptabilitzat el primer pagament per part 
de la Generalitat Valenciana per a la construcció del nou aulari d’educació infantil al CEIP Alfonso 
Iniesta. Enguany no s’han comptabilitzat els 3 milions d’euros de la totalitat de l’obra perquè la 
conselleria ja ha establert la periodicitat dels pagament. Per al 2021, seran 350.000 € que es 
destinaran a la licitació de la redacció del projecte d’obra. 
En aquest primer capítol d’ingressos , que ascendeix a 2.498.892,80 €,  s'inclou l'Impost de Béns 
Immobles (Urbana i Rústica), així com els impostos de vehicles, el d'increment del valor dels terrenys 
i l'Impost d'Activitats Econòmiques. 
 
La previsió de l’impost de l’IBI s’ha calculat respecte al padró existent. D'igual forma també recull les 
“altes” per IBI fetes en 2020, que s’incorporen al padró de 2021. 
Respecte al capítol dos d’ingressos , ascendeix a 99.250,00 euros.  S'ha ajustat a la realitat la 
previsió de l'impost de Construccions i Obres, d'acord amb la recaptació generada al llarg de l'exercici 
anterior. És constatable el notable increment que ha experimentat la recaptació per aquest concepte, 
la qual cosa es plasma en el nou pressupost.  
 
Passant al capítol tercer, per al càlcul d'aquest apartat s'ha tingut en compte l'evolució dels ingressos 
produïda durant l'any anterior. La referència és la liquidació provisional de l'exercici 2020. El total 
d'aquest Capítol ascendeix a 995.168,41 euros. 
 
El capítol quart de Transferències Corrents ascendeix a 3.773.666,30 euros. En ell es contemplen 
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les subvencions que puguen aportar per a la seua destinació a despesa corrent els organismes de la 
Diputació, la Generalitat i l'Estat. Destaca, com els darrers anys, per la seua quantia, el finançament 
de les places públiques de la Residència de la Tercera Edat. 
Com en els tres últims anys, es contempla en aquest capítol la participació del fons de cooperació 
municipal procedent de la Generalitat. També inclou les ajudes per a la contractació de personal 
desocupat. 
 
Pel que respecta al capítol cinqué, els ingressos ascendeixen a 47.250,00 euros. S'inclouen en el 
mateix els derivats d'interessos en comptes bancaris i dels arrendaments de finques urbanes i els 
derivats de l'explotació de la Residència de la Tercera Edat. 
 
El capítol sisé d’ingressos , l’apartat d'alienació d'inversions reals té una dotació de 10,00 euros 
perquè no es preveu cap venda; i el capítol  seté,  de Transferències de Capital, 1.176.070,06 euros. 
En l'últim s'arreplega la procedència de les transferències que es destinaran al finançament de les 
inversions previstes en els capítols sis i set del pressupost de despeses.  
Per últim, pel que fa als ingressos, el capítol nové, no hi ha previsions de sol·licituds de crèdits 
perquè no hi ha necessitat. 
Passem ara a l’apartat de les DESPESES. El capítol primer , referent al personal,  ascendeix a 
3.294.456,20 euros. 
  
Aquesta quantia segueix la tendència de l'exercici anterior i també inclou consignació per a previndre 
la contractació de personal amb convenis amb el Servef (ara Labora), així com la incorporació a la 
plantilla de personal del Departament de Serveis Socials i la promoció interna d’alguns llocs de treball 
de l’Ajuntament. 
El capítol segon  està xifrat en 3.459.910,70 euros, arreplega el manteniment dels béns i serveis. En 
aquest capítol s'aposta per ajustar i optimitzar el manteniment i prestació de serveis i controlar la 
despesa corrent. 
Entre altres coses també s’inclou ací: les activitats de joventut, activitats d’educació i formació, el 
servei de neteja d’edificis, la conservació de parcs i jardins i de l’àrea d’acampada, el material sanitari 
per la pandèmia, el recolzament de les campanyes de comerç local, i l’ajuda a la Llegenda de Sant 
Jordi, entre altres. 

- La delegació de Benestar Social s’ha vist augmentada en 54.300€, ja que s’han incorporat a 
esta partida les despeses de la Mancomunitat vinculades a aquesta àrea, com són el projecte 
Somriures i al conveni amb APSA, ambdós vinculats a les persones amb diversitat funcional).  

- La delegació d’agricultura s’ha vist augmentada a 6.300 €,  degut a l’impuls que se vol donar 
a aquest sector: amb l’organització de cursos de fitosanitaris, la col·laboració en el Sindicat 
del Reg i la posada en marxa d’un banc de terres. 

- I, substancialment, enguany la partida de Recollida de brossa i Neteja viària torna a tindre una 
partida gran, de 240.000€, ja que la implantació de la Normativa Europea i Estatal, respecte a 
la recollida separada de les brossa orgànica, no es va poder portar a terme en 2020 degut a 
l’arribada de la pandèmia. 

- També augmenta la partida de Reciclatge de Brossa degut a les taxes augmentades de la 
brossa no classificada. Un motiu més per a reciclar (a banda de les raons mediambientals, 
estan les raons econòmiques, ja que el Consorci ha augmentat el preu a pagar per la brossa 
no separada). A més, aquesta partida recull tant la licitació que es va fer del servei de 
l’ecoparc, com també tot el procés d’absorció de l’ecoparc per part del Consorci de Residus. 
També inclou l’estimació que ha fet el Consorci sobre les aportacions per brossa que haurà 
de fer l’ajuntament de Banyeres de Mariola per al 2021.  

 
Les despeses del capítol tercer  es refereixen a les consignacions de pagaments d'interessos i 
despeses de préstecs. Al no existir, es contemplen únicament despeses de caràcter financer i de 
gestió bancària. Actualment, els bancs han augmentat eixes despeses de manteniment de comptes, 
per tant, l'import total del capítol ascendeix a 6.010,00 euros.  
Quant al capítol quart , hi ha una lleugera pujada degut a l’augment de les quanties a pagar a la 
Mancomunitat, al Consorci de Bombers, i al conveni de Creu Roja, així com l’augment de l’ajuda pel 
transport a l’IES Manuel Broseta. Apareixen també partides noves com ara per a l’Associació de 
voluntaris de la Ràdio i per al Consorci de Residus Crea. La casuística de la pandèmia ha fet que es 
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reorganitze l’aportació econòmica de les bandes música, passant la majoria a subvenció nominativa, 
amb un import de 15.000€ a cada una.   
Com ja hem dit, es mantenen totes les subvencions previstes a institucions. S’inclouen també les 
aportacions a la Mancomunitat de l'Alcoià-Comtat d'acord amb les quantitats establides en el seu 
consell, així com les quotes de la FVMP (Federació Valenciana de Municipis i Províncies), FEMP 
(Federació Espanyola de Municipis i Províncies), i del Consorci de Bombers pera l’extinció d’incendis, 
en funció de la informació facilitada per aquests organismes.  L'import total d'aquest capítol és de 
368.396,59€ euros.  
S’ha incorporat a aquest capítol una partida destinada a l’ajuda econòmica d’autònoms i pimes, 
vinculats a sectors que han patit restriccions durant la pandèmia (en aquest cas, l’hostaleria, bars i 
restaurants, allotjaments rurals, sector del turisme, etc.). Aquesta partida recull els 25.959,30€ que 
haurà d’aportar l’Ajuntament al Pla d’Ajudes Resistir. 
El capítol  cinqué , previst per a una partida dedicada a un fons de contingència, per despeses 
imprevisibles, i instaurada per normativa estatal, s'estableix per un total de 3.000,00 euros. 
Pel que fa a les inversions en els capítols sisé i seté, s'han consignat en l'Estat de Despeses del 
Pressupost de 2021 inversions reals per un import de 1.442.200,67 euros i transferències de capital 
per un import de 16.323,41 euros.  
Tots dos capítols formen el Pla de Finançament d'Inversions que aquest equip de govern té previst 
portar a terme en el 2021, tant amb ajudes de Diputació i de Generalitat, com amb recursos propis, 
sense ser necessari cap tipus de crèdits. 
 
Destaquen, per la seua quantia: 

- Obres hidràuliques amb 186.500 euros per a renovació de conduccions en el camí Vinyals-
Menors i als carrers Santa Pola i Mariola, esperem que enguany Diputació d’Alacant ens 
concedisca aquesta subvenció que portem demanant ja uns quants anys. Així com la 
redacció dels projectes vinculats a aquesta àrea.  

- Millores en camins rurals, que puja a 170.000 euros, però que la majoria vindria amb la 
subvenció dels danys pel temporal Glòria. 

- Remodelació i inversions en carrers, amb 131.200 euros per a la renovació de la Plaça Major, 
dins del pla Construïm pobles de la Generalitat Valenciana. 

- o inversions en parcs i jardins amb una quantia de 85.350 euros, per a la reparació de jocs i 
engronsadors en diferents parcs, així com la construcció d’uns lavabos fixos en l’esplanada 
del parc Vil·la Rosario.  

- Instal·lacions esportives, amb 268.409,04€, amb el cobriment lateral de la pista de vòlei, i 
millores en els baixos de les grades del pavelló per facilitar espais a clubs esportius. 

- El primer pas per a la construcció del nou aulari d’educació infantil i d’un trinquet annex, dins 
del Pla Edificant de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, estableix per al 
2021 una quantia de 350.000 euros, aportat íntegrament per la Conselleria, per a la licitació 
de la redacció del projecte de construcció.  (S’ha de recordar que els anys anteriors els 
pressupostos havien comptat amb l’aportació total dels 3 milions d’euros, la qual cosa feia 
que el pressupost municipal pujara a 11 milions. Enguany, com la Conselleria ha indicat quins 
són els fraccionaments, el pressupost d’enguany només contempla la part assignada al 2021, 
per això eixa baixada d’11 a 8 milions) 

 
També s’inclou en el capítol sisé:  

- El tancament perimetral amb un mur de formigó de l’ampliació del cementeri, així com 
l’obertura del vial annex. 

- La millora d’alguns espais vinculats a fonts, com és la Font del Cavaller i la Font del Sapo. 
- La instal·lació de nous punts de recàrrega elèctrica de vehicles. 
- finalització de les instal·lacions de la sala Co-working a les naus nius, ara que l’any passat ja 

es va comprar el mobiliari. 
- la col·locació dels aparells d’aire condicionat al Teatre Principal, si es rep l’ajuda 

corresponent, 
- i compra de maquinària nova per a la brigada d’obres.  

 
Tot això sense oblidar: l’asfaltat puntual d’alguns trams d’alguns carrers, millores en il·luminació i 
actuacions puntuals en la xarxa d’aigua potable i de clavegueram. 
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Cal destacar en el capítol seté , l’aportació que ha de fer l’ajuntament a actuacions fetes per altres 
organismes només contempla  11.250,00 euros de l’ampliació del Cementeri que quedaven pendents, 
així com 5.043,41 del Plan+Cerca. Ambdós per aportar a Diputació d’Alacant. 
Així, ens trobem amb uns pressupostos que posen l’accent en el caràcter sanitari, social, educatiu, 
cultural i participatiu del nostre poble. Són uns pressupostos confeccionats i condicionats en gran part 
per la situació sanitària de la covid, però l’equip de govern espera que, amb aquest paquet 
d’ingressos i despeses, el nostre municipi puga avançar cap a una millora de les condicions tant dels 
seus veïns i veïnes, com de les seues instal·lacions, dins de les possibilitats econòmiques que es 
tenen.  
  

Pren la paraula la Sra. Ferre, portaveu del Grup Municipal Compromís, indicant que per tot 
l'exposat pel Sr. Alcalde, el seu grup votarà a favor. 
 

Pren la paraula el Sr. Sempere, portaveu del Grup Municipal Socialista, expressant que el 
pressupost d'un ajuntament és l'eina fonamental per al funcionament del poble. És on es recull la 
previsió d'ingressos i despeses que es realitzarà durant l'any, un any el 2021 molt especial, ja que 
quan es van aprovar els pressupostos de l'any passat no tenien ni idea del que venia. 
L'any passat ja van haver de fer modificacions pressupostàries al llarg de tot l'any per a ajustar les 
partides més socials i de serveis, enguany per desgràcia sí que saben el que estan vivint i, al seu 
parer, haurien de ser uns pressupostos totalment diferents als dels anteriors anys. 
El pressupost de l'any passat va ser d'11 milions i mig aproximadament, el d'aquest any de 8 milions i 
mig, la diferència la marca el pla edificant de 3 milions d'euros, que s'ha fraccionat en tres exercicis, 
per tant estan parlant d'un pressupost quasi calcat al de l'any passat, amb unes circumstàncies 
totalment diferents degudes a la crisi social, econòmica i sobretot sanitària per culpa de la pandèmia 
de la COVID 19. 
En el ple dels pressupostos de l'any passat, el Grup Municipal Socialista, va proposar la reducció de 
l'impost de béns immobles, proposta que el Partit Popular ha fet pròpia enguany, en diferents 
comissions i plenaris i si no és així, ací està l'hemeroteca per a confirmar-lo. 
Una reducció de l'impost de béns immobles que afecta a totes les veïnes i veïns del poble i que en les 
circumstàncies que s'estan vivint, vindrien molt bé. Saben que aquesta reducció d'ingressos porta al 
control exhaustiu de la despesa corrent i de les inversions. 
En els pressupostos que presenta l'equip de govern de Compromís, hi ha menys ingressos que l'any 
passat, però els crida l'atenció que en l'IBI de naturalesa urbana, tinguen previst recaptar 58.800€ 
més i que en l'I.A.E. empresarials ingressen 248.000€ menys. 
Pot ser aquesta última xifra una de les conseqüències de la pandèmia però voldria recordar que per a 
les empreses, pimes i autònoms, la Generalitat Valenciana ha tret unes ajudes, el pla Resistir, que a 
Banyeres destinen 160.000€. 
Esperen ingressar 8.000€ més en construcció i obres, ben lluny del 55.000€ que van deixar 
d'ingressar en 2019, continue insistint que controlen més les obres, d'aqueixa forma obtindran més 
ingressos i pagaran tots, no sols uns pocs. 
També deixen de la mà la planta fotovoltaica del poliesportiu on pensen ingressar la meitat que la 
mitjana dels últims cinc anys. 
Recalquen que no pugen els impostos, però no fan res per a mantindre'ls o baixar-los perquè les 
partides d'ingressos que toquen la butxaca dels ciutadans, dels quals els veïns i veïnes sempre es 
queixen són l'IBI , el clavegueram, la recollida del fem i enguany les multes, que entre tots, esperen 
recaptar mes de 80.000€. Aqueixos sí que fan mal a l'economia domèstica. 
El que fa bullir l'olla dels ingressos és el capítol 4, que són els fons de l'estat, les transferències 
corrents de l'estat, les de la Comunitat Valenciana, la participació dels fons de Cooperació Municipal, i 
vol recordar que es va aprovar una moció presentada pel Grup Municipal Socialista, perquè la 
Diputació d'Alacant participara en aquest fons, però no vol i deixen d'ingressar vora cent mil euros, les 
ajudes de serveis socials i les transferències corrents de la Diputació Provincial, que fan un total de 
3.773.666€ el 44% aproximadament dels ingressos. 
Per a poder mantindre la despesa corrent i algunes inversions és clar que cal tindre ingressos, però 
enguany i més que mai, cal ser conscients que estem immersos en una crisi total, que la prioritat la 
seua els els nostres veïns i veïnes i no les inversions ni la despesa corrent. 
Es troben en el capítol 1 de despeses que les retribucions dels membres de la corporació han 
augmentat en 21.800€ més que els anys anteriors, que sempre s'havien mantingut, la qual cosa els fa 
sospitar una pujada de jornal d'algun membre de l'equip de govern perquè al mateix temps també 
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puja el que es paga per la seguretat social, cosa que va desmentir el Sr, Alcalde en l'última comissió 
d'hisenda. 
També va explicar que el capítol 1 de les despeses ha augmentat perquè hi ha promoció interna en 
els llocs de treball que canvien de categoria, quatre administratius i dos auxiliars administratius. 
D'altra banda han comprovat que es paguen infinitat d'hores extres, creuen que algunes 
innecessàries, ja que no hi ha festes, ni esdeveniments, ni situacions que suposen fer tanta hora 
extra, com en anys anteriors, creiem que la reducció en aquestes despeses corrents és decisió 
política i que haurien de retallar. 
El capítol 1 i 2 de les despeses suposa quasi un 76% del pressupost que es va a despesa corrent, 
reduïsquen aquesta xifra, i podran baixar els impostos, ajudaran als veïns i veïnes, als comerciants, 
industrials, autònoms, posen a l'abast aqueixos recursos perquè l'economia domèstica alce el cap, 
perquè com ha dit abans el més important, ara, en aquest temps de crisi, són tots ells. Creuen que els 
ciutadans ho entenen i així ho demanen, menys inversions i menys despesa corrent i que els baixen 
els impostos. 
Estem en un any i possiblement alguns més, on s'hauran d'estrényer el cinturó, sobretot les 
administracions públiques i posar a l'abast dels ciutadans tots el recursos possibles per a pal·liar 
aquesta crisi, que per això ens han elegit en les urnes, per a poder administrar molt bé els recursos i 
que es reinvertisquen en els més necessitats, que són molts, per desgràcia, amb les circumstàncies 
que s'estan vivint. 
Algunes de les inversions es faran utilitzant el romanent de tresoreria, ja que el govern central, ha 
obert la mà per a poder gastar-lo, altres amb ajudes que ja estan adjudicades per part de la Diputació 
d'Alacant i del Consell, però hi ha altres que possiblement no són tan necessàries. 
Els pregunta si no creuen que podrien reduir les inversions innecessàries i la despesa corrent en un 
any tan complicat. Pensen que sí, que haurien de ser més previsors, sabent el panorama que hi ha, 
una crisi social, econòmica i sanitària que ofega, i que amb aquests pressupostos els veïns i veïnes 
no tindran un brot d'aire per a poder respirar ni alçar cap. 
Ja vindran temps millors, amb les vacunes i la immunitat social i començaran a tornar a l'antiga 
realitat, però ara pensen en tots els es han quedat sense treball, els que estan amb un ERTO, els que 
el Covid els ha deixat fotuts, els hostalers que cada dos per tres estan tancant els seus negocis, els 
empresaris que s'han hagut de reinventar per a poder continuar treballant, en els xiquets i xiquetes i 
els seus avis que no poden anar als parcs ni fer les seues activitats, els joves i no tan joves que no 
poden gaudir de les festes. 
Baixen els impostos, controlen exhaustivament la despesa corrent i deixen les inversions 
innecessàries a un costat, dediquen el màxim del pressupost per a atendre els ciutadans, és un 
exercici de responsabilitat, que per a això els van elegir amb majoria absoluta. 
El vot del Grup Municipal Socialista serà en contra dels pressupostos del 2021. 
 
 

Pren la paraula el Sr. Molina, portaveu del Grup Municipal Popular, qui abans d'exposar el 
punt de pressupost, vol respondre al portaveu del Grup Municipal Socialista dient-li que respecte al 
tema de l'IBI, hauria d'estar content que estigueren d'acord els dos i que ell compleix amb la seua 
obligació de presentar propostes, sense entrar en si les ha presentades abans o després que un altre 
grup. 

 
Respecte al tema del Fons de Cooperació Municipal, ja va dir en un anterior ple que la Diputació està 
mantenint contactes amb Conselleria per a arribar a un acord, i si que demana a Conselleria que es 
faça càrrec de competències impròpies, com la teleassistència o el Dr. Esquerdo, però el seu grup 
també s'alegraria de sumar-se a aquest Fons pel bé del poble. 
 
A continuació passa a exposar el punt de pressupostos: 
 
“L'any passat déiem que Vostés ens van informar que la majoria de les partides les reflecteixen en 
pressupost amb la intenció de fer-les només si aconsegueixen alguna subvenció i si no, no les 
executen i es queden tan tranquils. Queda clar que les pressuposten sense convenciment i només 
per si sona la flauta, perquè si és així, les realitzen i si no, doncs no. 
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Enguany és atípic per la pandèmia que estem patint i suposem que a les nostres crítiques, la resposta 
de Vostés serà que la culpa de tot la té el COVID19 i per això no s'han fet moltes coses. 
Complirem amb la nostra obligació i almenys, alguna cosa direm sobre algunes partides de l'execució 
del pressupost de 2020. 
 
Ingressos: 
 
Partida    Pressupostat   Recaptat 
 
IBI Altes   120.000   59.252’21 
 
I.A.E. Altes   37.841’99   28.804’03 
 
Llicències d'obertura  31.000    6.869.84 
 
Inscripcions en Tallers i Cursos 45.750   8.525,92 
 
Aquestes quatre partides reflecteixen clarament la conseqüència del COVID19 i el que ha suposat per 
al nostre Ajuntament i per tant, per al poble i per a l'activitat econòmica i industrial. 
Per contra, veiem la partida de multes, que pressuposten uns ingressos de 2.800 € i han recaptat 
19.429’63 €, un 593’90% més. Creiem que no precisa més comentari, suposant que els veïns afectats 
no estaran molt contents. 
Veiem que per al 2021, pressuposten ingressos de 20.000 € en multes i em fa l'efecte que enguany 
ha sigut un atípic i excepcional i per tant no han calibrat bé la partida per a l'any pròxim, per la qual 
cosa ens temem que no recaptaran el pressupostat, llevat que unflen a multes als veïns, la qual cosa 
ja comprovarem en el seu moment. 
 
I veiem també les següents partides: 
 
Partida Pressupost 2020    Recaptat 2020 
 
Transf, Capital Comunitat Aut. 3.445.229’37  176.933’75 
 
Transf. Capital Diputació 834.553’07   34.021’81 
 
Sabem que la primera és la que Vostés vénen repetint tots els anys, és a dir la partida de les noves 
aules d'infantil i si la descomptem, el seu resultat podia semblar normal, però la segona no l'arribem a 
entendre, perquè són 800.000 € menys respecte del pressupostat, ignorant com es va calcular la 
mateixa quan van fer el pressupost. A simple vista la diferència és tan descomunal que no té una 
explicació raonable. 
Per al 2021, pressuposten 50.000 € en el Pla Edificant que suposem és el que serà el cost del que 
s'invertirà i així, a més, pensaran que ja no podem acusar-los d'unflar els pressupostos. Però clar si 
ho han fet bé enguany, Per què no van fer el mateix en els anteriors i van pressupostar el que 
pensaven anaven a gastar i no el total del projecte?, perquè molt fàcil, hi havia eleccions i calia 
aparentar que es fa molt amb un pressupost unflat. Ara que no hi ha eleccions a la vista, ens alegrem 
que s'hagen llevat la careta i ens hagen donat la raó a les nostres crítiques. 
Comentarem dues partides que ens han resultat xocants: 
Una és: INDEMNIZACION MEMBRES CORPORACION, això és el que cobren els regidors que no 
tenen el sou fix i que només perceben l'assistència a plens i comissions. En 2019 la partida 
pressupostada va ascendir a 53.500 € i la despesa va ser de 36.474’50 €. Pressuposten 53.500 € per 
al 2020 i la despesa és: 35.350 €. El lògic a la vista del resultat del 2019 i 2020, hauria sigut rebaixar 
la xifra pressupostada per al 2020, però no es van calfar el cap. 
 
Per al 2021 tornen a caure en el mateix error i repeteixen la partida pressupostada, o siguen 
preveuen 53.500 €, quan en els dos anys anteriors la despesa ha estat entre 35/36.000 €, llevat que 
enguany pensen que faran moltes més Comissions, Consells, Plens, etc., la qual cosa ens alegraríem 
perquè d'alguna cosa ens assabentaríem i a part de no creure'ns-ho, també ho podrem comprovar en 
el futur 
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I l'altra: RETRIBUCIONS MEMBRES CORPORACION que correspon a les tres persones que cobren 
un sou fix, que són: El Sr. Alcalde, El Sr. Mario i la Sra. Revert i que l'any 2019, es gasten 75.801’17 
€. 
Però clar el resultat final del 2020 és una despesa de 98.782’29 €, la qual cosa suposa un excés de 
despesa sobre el pressupostat que eren 76.000 € del 29’98%. 
El curiós és que el Sr. Alcalde ja sabia que aquesta partida anava a augmentar en el 2020 per 
l'increment de sous i una persona més a mitja jornada, però incomprensiblement i sabent-ho 
pressuposten per al 2020, els mateixos 76.000 € que en 2019, com si no haguera d'augmentar res. 
És a dir, la primera partida que haurien de rebaixar-la per a ajustar-la al resultat produït en 2019 i 
2020, resulta que no ho fan i la deixen igual i la segona que haurien d'haver-la pujat perquè ja sabien 
que augmentaria, no ho fan, la deixen igual i es produeix el desfasament esperat i descrit. Això són 
uns xicotets detalls que demostra que es calfen poc el cap a l'hora de pressupostar i no sabem quin 
anàlisi fan i que criteris empren l'hora d'elaborar el pressupost doncs a la vista d'això, la seua manera 
de procedir deixa bastant que desitjar. 
Ens preguntem per què no es va ajustar la partida a la xifra real que s'anava a cobrar, si ja ho sabia? 
pensava que això passaria desapercebut i no ens adonaríem?. 
I és lògic que molta gent s'estiga preguntant aquest augment de la despesa de quasi el 30% en què 
s'ha traduït?, perquè miren la Sra. Revert, amb sou a mitja jornada, ha fet en tot el 2020 una sola 
comissió, si ho han entés bé, una sola comissió en tot l'any el dia 14-12-2020, algun dels seus 
companys han fet 2 i algun altre 3 en tot aqueix any, i per descomptat no ha convocat la Sra. Revert 
al Consell d'Indústria en tot el 2020, és a dir la que menys s'ha esforçat, en teoria, és qui està a sou 
encara que siga a mitja jornada i diríem que els altres que només cobren per l'assistència a plens i 
comissions, encara que tampoc s'han esforçat molt, han fet alguna comissió més i així han intentat 
justificar-se una mica. 
A més aquesta regidora és la titular de parcs i jardins i d'una partida de 200.100 €, només ha executat 
12.057 €. Recentment hem vist queixes per l'estat la zona verda enfront del Broseta i de també al 
parc d'animals de la Foyeta. Si tenia una partida enorme per a gastar, no entenem que es tinguen 
alguns parcs i jardins descurats, per tant, si no és per partida, hem de pensar que és per distracció o 
deixadesa. 
Si es feren més Comissions, l'oposició ens assabentaríem d'alguna cosa, però es fan tan poques que 
hem de fer la nostra tasca de manera que algú ens diga alguna cosa, que ens assabentem per 
casualitat d'alguna cosa i així moltes vegades peguem pals de cec, com col·loquialment es diu, ja que 
no podem fer una correcta labor d'oposició. El Sr. Alcalde es va comprometre en la seua sessió 
d'investidura a col·laborar i respectar a l'oposició i no ho compleix. 
Clar això ens deixa perplexos, perquè quan resulta que l'excusa serà el COVID 19 i a conseqüència 
d'això hi ha mesos que no s'ha fet cap activitat cultural, res de festes i pràcticament res de la resta, 
podríem dir que a menys treball més retribució per a l'equip de govern i més despesa per al poble, la 
qual cosa com a mínim resulta cridaner i a simple vista incomprensible. 
Som conscients que tenen majoria absoluta, que els importa molt poc o res el que puguem dir 
nosaltres, perquè poden fer el que els vinga en gana, però la nostra obligació, almenys, és denunciar-
ho en quantes oportunitats tinguem. 
Nosaltres els déiem que pensàvem que amb la sanejada economia de què gaudeix aquest 
Ajuntament, bé podria començar a fer-se una cosa necessària emprant els nostres recursos i no 
sempre estar a costa de subvencions que una vegada s'aconsegueixen i altres no i així el poble el 
gaudiria. 
I alguna cosa han fet de l'anterior per a intentar justificar-se i és la compra de la Mútua i del Tic Tac. 
L'Excel·lentíssima Diputació ha assignat xifres a tots els municipis per als 4 anys i al nostre poble ens 
ha correspost una subvenció de 980.000 € i ha demanat a cada Ajuntament que els diguen en què 
se'ls volen gastar i que per a això preparen els projectes necessaris, és a dir que la Diputació ho ha 
posat en safata, sense que s'haja hagut de realitzar cap gestió. Quasi podríem dir que ha caigut del 
cel, com col·loquialment se sol dir. 
Nosaltres estem totalment d'acord amb la remodelació del Poliesportiu, que per cert, és un dels dos 
projectes, però tenim alguna reticència en això del trasllat de l'Ajuntament. De seguida ens diran, però 
si han votat a favor el projecte. Perquè clar, mai ens oposarem que vinga diners al nostre poble, però 
la responsabilitat d'en què es gasta i inverteix no és nostra, sinó del Sr. Alcalde i del seu equip de 
govern. 
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El cost d'adquisició de la Mútua és de 280.000 € més els 60.000 € del Tic Tac, la qual cosa totalitzen 
340.000 € més els 620.000 que al principi s'invertiran en la remodelació de l'edifici, ascendeixen a 
quasi 1 milió de € més les modificacions que sorgisquen, que segur hauran. 
I d'aquesta inversió milionària, és lícit que els ciutadans es pregunten quins avantatges, comoditats i 
utilitat els reportarà a ells. 
Per exemple: Hi haurà major facilitat d'aparcament?. Doncs no. 
Serà més còmode anar allí que on es va ara?. No està clar 
Se'ls atendrà més ràpid i millor?. Això està per veure. 
Bé, perquè els veïns ja jutjaran en el futur el fruit i el resultat d'aquesta inversió. 
En la Junta de Govern Local del 15-12-2020.- Veiem un escrit remés per la Diputació Provincial 
d'Alacant referit el Pla d'Instal·lacions Esportives 2007-2012 en el qual es troba inclosa l'obra 
“Cobriment Piscina Municipal”, en el qual requereix que es presente documentació que garantisca 
l'execució i la justificació de l'obra subvencionada abans de l'1 d'octubre de 2021. 
D'aquesta manera ens assabentem que des de fa més de 12 anys, teníem demanada el cobriment de 
la Piscina Municipal a la Diputació Provincial. Pel que sembla això es trobava pendent des de llavors i 
la Diputació ha decidit reprendre aquest Pla d'Instal·lacions Esportives ara. 
I que ha decidit el Sr. Alcalde?, el següent: 
- Que les condicions que es van plantejar per a aquest projecte estan ara fora de tota viabilitat, 
especialment pels costos de manteniment que aquest tipus d'instal·lacions comporten, tant a nivell del 
seu manteniment, com a nivell d'inversió en personal. 
- Que des de la data s'han habilitat piscines d'aquestes característiques en localitats pròximes, per la 
qual cosa no seria assenyat establir competències que puguen a més provocar el minvament de 
possibilitats de gestió de totes elles. 
- Que per aquests motius i analitzant les actuals necessitats del municipi, es proposa la possibilitat de 
modificar les condicions del projecte, amb una mateixa finalitat, la de procurar als ciutadans un millor 
servei de les instal·lacions esportives existents, allargant amb això l'ús de les infraestructures 
municipals, proposant el cobriment de dues pistes esportives de futbol sala i patinatge, i el tancament 
per a la seua protecció d'una tercera pista multiús ja coberta. 
Bé, perquè ja sabem diverses coses: 
1.- Que el Sr. Alcalde no vol fer una piscina coberta. 
2.- Que aquesta decisió l’ha presa, com és el seu costum sense comptar ni consensuar amb 
l'oposició, és a dir com sempre, jo m'ho guise i jo m'ho menge. 
3.- Dirà el Sr. Alcalde que va informar en la Comissió d'Hisenda del 23-2-2021, si clar, va informar 
quan ja tenia la decisió presa i els projectes canviats redactats, és a dir, sense comptar ni intentar 
consensuar amb l'oposició. S'informa, com la majoria de les coses, a bou passat. 
També en la citada Comissió d'Hisenda, va informar que el Pla Mes Prop de Diputació, que va 
assignar al nostre poble 236.544´- €, ens va detallar les actuacions en què pensa invertir aquesta 
xifra. Per tant igual que en anterior comentari, va informar d'una decisió ja presa i cursada la sol·licitud 
a Diputació, és a dir, sense comptar ni consensuar amb l'oposició. 
I així va emprant una vegada i una altra el “rodillo” de la majoria absoluta, amb la qual cosa és molt 
difícil, per no dir, quasi impossible, fer una oposició constructiva, a part de no complir el que va dir en 
la seua sessió d'investidura de col·laborar i respectar a l'oposició. 
 
Continuarem comentant algunes partides d'ingressos: 
 
Veiem que en l'IBI de naturalesa urbana, l'any 2020 pressuposten 1.583.992’40 € i per a l'any 2021, 
l'incrementen a 1.642.792’80 €. O siga preveuen augmentar els ingressos per aquest concepte, així 
que deduïm no pensen atendre la nostra petició de rebaixa i com no es creuen el que els déiem de 
l'augment, l'explicarem a continuació: 
Exámen d'un rebut: 
 
2019 – Valor Cadastral 22.417’54 € - quota 0’70 - 156’92 € a pagar 
 
2020 - Valor Cadastral 23.538’41 € - quota 0’70 - 164’77 € a pagar 
 
A causa de l'augment del valor cadastral, s'ha incrementat l'any 2020 el 5%.- 
Si Vostés en 2020 hagueren aplicat la quota del 0’665 al valor cadastral de 23.538’41 €, hagueren 
recaptat 156’53 € que és igual que en 2019.- 
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Això el poden comprovar Vostés en els seus rebuts d'habitatges. 
Per la qual cosa, si no fan res i el Govern revisa a l'alça el valor cadastral, tothom veurà augmentat el 
seu rebut de contribució un any més. 
Veiem que en l'IAE Empresarials en 2020 van ingressar 461.360 € i ara la partida que proposen és de 
162.000 €, la qual cosa suposa un considerable descens que entenem mereix una explicació. 
L'Impost sobre Construccions i Obres, l'any passat van pressupostar 90.000 € i ara en el 2021, 
98.000 € i les Llicències Urbanístiques, van pressupostar 34.200 en 2020 i aquest any 2021 
38.043’41. 
Observem que augmenten les partides i això és perquè suposem que pensen que hi haurà més 
activitat, que es demanaran més llicències de construcció i per això hi haurà major recaptació. Ens 
alegraríem que encertaren, també es podrà comprovar en el futur 
També veiem que la partida Inscripció en Tallers i Cursos, repeteixen la partida de 2020, per a 2021, 
o siga 45.750 €, quan només van recaptar en 2020, 8.525’92 €., han de pensar que en el 2021 
s'apuntarà molta gent i es faran moltíssims cursos, al que també en un futur podrem comprovar si 
encerten. 
Una altra partida és la de Transf. Corrents Convenis SERVEF, tallers empre i altres que l'any van 
pressupostar 150.000 € i per al 2021, 204.000 €. 
Suposem que és perquè tindran dades que enguany si realitzaran molts tallers, cursos i convenis 
perquè si no fóra així no ho entendríem, de totes maneres es podrà comprovar en el futur. 
Una altra partida que ens deixa sorpresos és la d'Explotació Residència 3a Edat, En 2020 ingressen 
78.645’81 € i per al 2021 pressuposten una partida de 32.000 €, la qual cosa a simple vista no té 
explicació. 
Les següents partides, també precisen d'una explicació: 
Transf. Capital Comunitat Autònoma, pressuposten per al 2021 616.009’32 € i l'any passat van 
ingressar 176.933’75 €. I en Transf. Capital Diputació, pressuposten per a 2021, 540.060’74 €, quan 
en 2020 van ingressar 34.021’81 €. 
Ens semblen unes diferències molt grans, però com no disposem del desglossament de conceptes i 
quantitats que pensen ingressar, no podem assegurar que no es compliran les seues xifres, no 
obstant això això també es podrà comprovar en el futur. 
Quant a les partides de despesa, comentarem algunes que al nostre parer no es corresponen molt 
amb la realitat. 
 
CONSERVACIÓ VIES PUBLIQUES, en 2020 inverteixen 32.705’85 € i per al 2021 pressuposten 
24.000´- €, després hem de pensar que tenen decidit arreglar menys carrers. 
 
MANTENIMENT IL·LUMINAT PÚBLIC, en 2020 inverteixen 53.739’03 € i ara rebaixen la partida a 
40.000 €. Han aconseguit que els electricistes els baixen els preus?, perquè si no és així, difícilment 
es podrà complir. 
 
CONSERVACIÓ PARCS I JARDINS: en 2020 gasten 95.268 € i per a 2021 pressuposten 126.000 €. 
Aquest augment suposem serà perquè pensen fer més coses que l'any passat, bo perquè ja el 
veurem, 
SENYALITZACIÓ VIES PUBLIQUES: L'any 2020 gasten 18.046’88 € i per al 2021 rebaixen la partida 
a 9.000 €, la qual cosa ens porta a pensar que en 2021, faran la meitat que en el 2020.- 
CONSERVACIÓ CEMENTERI, en 2020 van invertir 3.186’71 €, que per cert, no és molt, però ara per 
al 2021 rebaixen la partida a 1.500 €, la qual cosa ens sembla una ridiculesa. 
CONSERVACIÓ POLIESPORTIU, en 2020 inverteixen 46.149.46 € i per al 2021 rebaixen la partida a 
30.000 €. És que ara hi ha menys que conservar que abans?. 
CONSERVACIÓ ESCOLES, en 2020 inverteixen 16.587.18 € i per al 2021 rebaixen la partida a 
12.000. El mateix que en l'anterior és que ara hi ha menys que conservar?. 
 
MANTENIMENT DE MUSEUS, en 2020 inverteixen 10.549’08 € i per al 2021 rebaixen la partida a 
7.000 €. Perquè el mateix que en les anteriors. 
 
MANTENIMENT DE VEHICLES, en 2020 van invertir 9.361´68 € i per al 2021 rebaixen la partida a 
7.000. Si hi ha previst damunt augmentar el parc de vehicles, pensen que es desbarataran menys?. 
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ENERGIA ELECTRICA, en 2020 es gasten 185.055’02€ i per al 2021 pugen la partida a 210.000 €. 
S'ha realitzat alguna inversió en l'enllumenat per a estalvi de consum, per la qual cosa no entenem 
aquesta pujada. 
DESPESES TELEFÒNIQUES, En 2020 existeix una despesa de 33.109 € i per al 2021 rebaixen la 
partida a 30.000 €. Han redactat algun pla perquè la gent cride menys i s'estalvie en aquesta partida?. 
 
DELEGACIÓ DE SANITAT: en 2020 gasten 30.283.89 € i per al 2021 rebaixen la partida a 12.000 €. 
Sabem que va remetent la pandèmia, però per a rebaixar de la despesa real de 2020 més del 50%, 
no el veiem clar. 
 
DELEGACIÓ DE JOVENTUT, En 2020 inverteixen 21.189’75 € i per al 2021 la pugen a 30.000 €. 
Deduïm que és perquè pensen fer bastants més coses, bo, perquè ja es veurà. 
DELEGACIÓ DE COMERÇ, En 2020 gasten 7.409,27 € i per al 2021 pugen la partida a 12.500 €. 
Hem de pensar que tenen moltes més actuacions previstes per a enguany. 
ESCOLES D’ESTIU: l'any passat no es va gastar res perquè ho van fer les AMPAS, però ara veiem 
que per al 2021 pressuposten la mateixa partida de 35.000 €, la qual cosa no entenem, llevat que 
hagen decidit que no ho facen les AMPAS i si ho organitze l'Ajuntament. 
FESTES DE NADAL I REIS, En 2020 gasten 48.282’11 € i per al 2021 rebaixen la partida a 30.000 €. 
Enguany amb pandèmia ja hem vist la despesa i per al 2021, que quan se celebren aquestes Festes, 
suposem, és possible podem estar sense pandèmia o aquesta, estiga molt més alleujada que ara, 
rebaixen la partida, no ho entenem. 
FESTES RELÍQUIA, En 2020 es gasta 17.367´17 € i per al 2021 augmenten la partida a 50.000 €. És 
que tenen notícies que ja es podran fer aquestes festes?. 
PROMOCIÓ ESPORTIVA I ACTIVITATS ASSOCIACIONS, En 2020 van gastar 19.663’58 € i per al 
2021 augmenten la partida a 40.000 €. Suposem és perquè pensen que enguany hi haurà moltes més 
promocions i activitats, bo ja es veurà. 
 
Partida Despesa en 2020 Pressupost 2021 
 
Recollida de fems i neteja viària 168.670’60 240.000 
 
Reciclatge de fems ……………………….. 171.826’62 224.660 
 
Consorcis Residus Crea ……………….. 0’00 41.340 
 
Totals ……………… 340.497’22 506.000 
 
Com es veurà suposa un augment de 165.502’78 €, que representa un 48’60% més. Suposem que en 
aquest gran augment, ja han previst la despesa de la Generalitat que ha decretat una pujada, a través 
d'un impost, que s'aplicarà a l'abocament, incineració dels residus i rebutges domèstics, per la qual 
cosa per a implantar el servei de recollida porta a porta necessitarem bastant més diners que l'any 
passat. 
Estem a favor que es milloren els serveis i que cada vegada s'aposte per una recollida més eficient, 
però no a qualsevol cost. 
Nosaltres estem contra la pujada de les taxes de residus per la Generalitat, perquè penalitza a 
usuaris i als Ajuntaments i perquè a més plou sobre mullat, ja que hi ha hagut diverses pujades en els 
consorcis. 
Aquest impost, al final el pagaran també, els comerços, l'hostaleria i els particulars i a la vista de 
l'ocorregut en el 2020, que ha sigut un mal any, ara en plena pandèmia, lluny de pensar a alleujar a 
les economies sobretot, a les domèstiques, es pretén castigar-les encara més. 
Existeix un rebuig bastant generalitzat a aquesta pujada i el President del nostre Consorci que alhora 
és Alcalde de Villena i Diputat Provincial pel PSOE ja ha aprovat una moció al seu Ajuntament perquè 
aquest impost no s'aplique en els dos anys pròxims. 
Amb la pujada del conjunt de les partides de Recollida de fems, Reciclatge i el Consorci per al 2021, 
sembla que Vosté ja haja pres partit per aplicar la pujada de la Generalitat, sense tindre en compte el 
rebuig que estan posant de manifest moltes localitats i a la llarga, aquesta pujada finalment la pagarà 
el ciutadà. 
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PREMIS COBRANÇA RECAUDACION, En 2020 van gastar 83.023’30€ i per al 2021 pugen la partida 
a 130.000 €. No sabem al fet que obeeix aquesta pujada del 56’57%, respecte de la despesa de 2020 
i és lògic pensar tant pujarà el preu dels seus serveis de SUMA?, bo ja ho veurem en el futur 
INVERSIONS RESIDÈNCIA TERCERA EDAT, en 2020 van pressupostar 59.000 € i ara rebaixen la 
partida a 4.500 €, havent de suposar que allí ja ho han fet tot i no cal fer quasi res més. 
ENLLUMENAT RURAL, URBÀ I COL·LEGIS, en 2020 gasten 82.337’20 € i ara rebaixen la partida a 
10.000 €, la qual cosa, en principi, no té molt sentit, llevat que pensen no fer quasi res l'any pròxim. 
INVERSIÓ EN URBANITZACIÓ I INFRAESTRUCTURES. En 2020 gasten 27.956’99 € i per a aquest 
any 2021, augmenten la partida a 74.500 €, suposant és perquè pensen fer moltíssimes coses més. 
Això també en verificable en el futur. 
INVERSIONS EN LES MOLINES I POLÍGONS, pressuposten 10 € per al 2021, no ho entenem quan 
els han dit que es va suprimir la subvenció per al 2020, però que l'han restablida en 2021 i Vostés ja 
han fet la sol·licitud per al 2021, presentant els mateixos projectes que elaboren per al 2020 pel que si 
ja se sap el que s'invertirà, no comprenem que pressuposten 10 Euros. 
OBRES HIDRAULIQUES, en 2020 pressuposten 159.200 € i executen zero. Ara augmenten la partida 
a 186.500 €, la qual cosa aparentment no té molt sentit, però hem de pensar que aquest any 2021 si 
executaran aquestes obres, bo, perquè ja es veurà. 
INVERSIÓ EN MEDI AMBIENT, en 2020 gasten 4.779’50 €, que és molt poc, però resulta que per al 
2021 rebaixen la partida a 2.000 €. Es podria dir que tenen escàs interés pel medi ambient i poc 
podran fer amb el pressupostat. 
CONDICIONAMENT I NETEJA CAMINS RURALS, en 2020 inverteixen 63.046’38 € i per al 2021 
augmenten la partida a 170.000 €, la qual cosa al principi no té molt sentit, llevat que tinguen un pla 
establit i pensen fer moltíssims camins, tenint en compte, a més, que els veïns han d'aportar el 50%, 
però això també és comprovable en un futur. 
REMODELACIÓ I INVERSION EN CARRERS, en 2020 inverteixen 20.598’44 € i la partida 
pressupostada per al 2021 ascendeix a 131.200 €, la qual cosa també a simple vista no sembla molt 
normal, llevat que hagen redactat algun pla per a arreglar molts carrers, la qual cosa també 
comprovarem en el futur. 
INVERSIONS EN TEATRE PRINCIPAL, en 2020 gasten 12.632’39 € i la partida per al 2021 és de 
49.500 €, la qual cosa com diem anteriorment, a simple vista no sembla molt normal, llevat que en el 
2021 tinguen previst alguna inversió d'una certa importància, la qual cosa també podrem comprovar 
en el futur. 
REHABILITACIÓ EDIFICI ESTACIÓ, en 2020 van pressupostar 55.800 € i han executat zero. En 
2021 repeteixen la partida de 55.800 €, quan estem segurs que no pensen fer res i el que no entenem 
és que fixen una partida de 55.800 €, quan ací si estaria justificat tindre-la oberta amb 10 €, per si 
s'aconsegueix alguna subvenció, la qual cosa posa en evidència la seua manera de fer els 
pressupostos. 
PROJECTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA, En 2020 inverteixen 53.138’25 € i rebaixen la partida per 
al 2021 a 6.100 €. El primer que pensem és que ha tingut poc èxit aquesta iniciativa, fins a devaluar-la 
a la xifra pressupostada per al 2021. En la Comissió Informativa li van dir que anaven a mantindre-la 
amb fons propis. 
INVERSIO EN IMMOBLES MUNICIPALS, en 2020 gasten 23.398’68 € i per al 2021 rebaixen la 
partida a 12.000 €. Això tampoc és molt conseqüent i poc comprensible, quan recentment han 
comprat més immobles i pensen remodelar-los, la qual cosa amb tota seguretat, comportarà alguna 
despesa extra. 
REHABILITACIÓ CASTELL, En 2020 la partida era de 4.500 € i l'execució zero, per a 2021 la 
repeteixen, esperem que enguany sí que facen alguna cosa. 
REHABILITACIÓ I EQUIPAMENTS D'EDIFICIS CULTURALS, En 2020 van pressupostar 50.000 € i 
van executar zero. Ara rebaixen la partida a 15.000 per al 2021, bo, veurem si fan alguna cosa 
enguany. 
DOTACIÓ I EQUIPAMENT MUSEUS I ARXIUS, en 2020 van pressupostar 25.000 € i van executar 
16,778’16 €, i per a 2021, repeteixen la partida de 25.000 €, quan abans no van arribar a gastar-la. 
Hem de suposar que enguany si tenen pensat fer més coses, la qual cosa ja ho veurem. 
 
INVERSIÓ EN PARCS I JARDINS En 2020 pressuposten 200.100 € i executen 12.056’81 €. Per a 
2021 rebaixen la partida a 85.350 €, la qual cosa a simple vista sembla encara una barbaritat en 
relació al gastat en 2020. Hem de pensar que tenen previst fer moltes coses més que en 2020, la qual 
cosa també es podrà comprovar en el futur. 
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INVERSIÓ EN COL·LEGIS I ESCOLES, En 2020 gasten 37.987’44 € i per al 2021 pressuposten 
2.000 €. Llevat que hagen advertit a tothom que en 2021 no es farà res en els col·legis i escoles i que 
s'aguanten, no entenem l'exagerada baixada en la partida pressupostada per a 2021. 
APORTACIÓ NOVES INFRAESTRUCTURES, En 2020 van gastar 88.653’85 € i per al 2021 rebaixen 
la partida a 11.250 €. Segur que tindrà una explicació i ens la faran saber. 
FINANCIACIÓ PLACES RESIDÈNCIA TERCEDA EDAT: 
Hem de reconéixer que no sabíem la finalitat d'aquesta partida. Preguntem i prèvia autorització del Sr. 
Alcalde, el Departament de Tresoreria molt amablement, ens va dir que era que nosaltres anticipàvem 
el pagament a l'empresa adjudicatària de la Residència i després la Generalitat ens remetia a 
nosaltres l'import corresponent a la bestreta realitzada. 
Fins ací, no ens sembla malament, però tornem a preguntar, perquè teníem alguns dubtes i ens diuen 
que la Generalitat no ens ha pagat res de tot el que anticipem en 2020, que ascendeix a 1.051.200 €. 
Això ja no ens sembla normal, és més, ens sembla greu, perquè resulta que el nostre Ajuntament 
està finançant a la Generalitat, la qual cosa és inaudit. 
Creiem que aquesta situació no es pot prolongar i haurien d'exigir a la Generalitat que complisca amb 
els seus compromisos de pagament, o ens crearen un important problema en el futur. 
Vostés pressuposten un augment de sous en 2021, respecte d'una despesa real en 2020, de 
336.006’04 € més i pressuposten un augment de la seguretat social en 2021, respecte de la despesa 
real en 2020, de 443.531’54 € més. Aquestes dues partides d'increment, totalitzen 779.537’58 € més 
en el capítol de despeses de personal. 
Vostés creuen que un augment de sous de 336.006’04 €, pot produir un augment en el cost de la 
seguretat social de 443.531’54 €?. Això és una barbaritat tan gran i a més és impossible que no 
entenc que no s'haja comprovat ni ningú s'haja adonat, però clar, això ens porta a pensar una altra 
vegada que no li han prestat molta atenció ni rigor a la confecció del nou pressupost. 
Però el realment greu i incomprensible és comprovar com per al 2021 la partida de despeses de 
personal, la pressuposten en 3.294.456’20, la qual cosa suposa un augment del 31% i res més que 
l'augmenten en 779.537’58 € sobre el gastat en 2020. Això és una barbaritat de tal calibre que el 
poble no li ho pot permetre, perquè per a recaptar la xifra citada, hauran de fregir a impostos als 
veïns. 
Nosaltres sabem que un Ajuntament, no és una empresa privada, però si Vosté en comptes de ser un 
Alcalde, fóra un gerent d'una empresa del nostre poble i proposara aquest brutal augment de 
despeses de personal, sense garantir major facturació, el més segur és que ho acomiadaren, perquè 
això no ho pot resistir cap empresa. 
En el capítol 6 d'Inversions, que comprén la realització de projectes, l'any 2020 van pressupostar 
4.978.177’44 €, però si li descomptem la partida de les noves aules que ascendeix a 3.243.169’32 €, 
el pressupost real seria d'1.735.008’12 € i d'aquests van executar 899.087’95 €, és a dir pràcticament 
la meitat. 
Per al 2021 tornen a pressupostar 1.742.200’67 €, i aquest capítol que puja, respecte del realment 
executat en 2020, ens preocupa menys que el dels sous, perquè si l'any 2020 no el van complir, 
estem segurs que en el 2021, tampoc l'executaran, per tant la pujada que pressuposten per a 2021 en 
el capítol d'Inversions, no es produirà, no obstant això és també una altra qüestió que veurem en el 
futur. 
Però fixen-se, si sonara la flauta i ho compliren, estaríem contents, perquè com es tracta de la 
realització de projectes, més aviat mitjans o xicotets, el poble ho gaudiria, a diferència de l'augment 
de sous, que a ningú beneficia i si perjudica a tots. 
Clar aquests augments que figuren en el pressupost, han de ser compensats amb ingressos o amb 
menys despeses i per tant, 
 
Fixe's en aquest quadre de partides: 
 
Partida Ingrés real en 2020    Pressupost 2021 
 
Transf. Ctes. Comun. Autònoma 360.981’84  599.348’99 
 
“ “ Diputació    103.87108  161.089’31 
 
Transf. Capital Comun. Atonoma 176.933’75  616.009’32 
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“ “ Diputació    34.021’81  540.060’74 
 
--------------------- ----------------------- 
 
Totals ………………………  675.808’40  1.826.508’36 
 
 
L'anterior representa un augment d'ingressos d'1.150.699’96 €, la qual cosa equival a un percentatge 
d'augment d'ingressos del 172’27% sobre 2020, la qual cosa ens sembla exageradíssim, però com no 
coneixem els números que han fet, no ho podem comprovar, però a simple vista resulta molt cridaner. 
 
Partida Despesa real en 2020    Presup. per a 2021 
 
Cap. 2 Despeses corrents 3.075.756’01  3.459.910’70 
 
En aquest capítol augmenten respecte de la despesa real en 2020, 384.054’69€, la qual cosa sumat a 
l'augment de sous, totalitzen 1.163.592’27€ i clar, això ho han compensat Vds, pujant els ingressos de 
Diputació i Generalitat d'una manera molt important que ens fa dubtar que es complisca. 
El nostre recel que es complisca l'anterior, està justificat perquè en el 2020 ja va ocórrer una cosa 
semblant, perquè com ja hem reflectit anteriorment, en el 2020 Vostés van pressupostar ingressos 
per transferències de capital de Diputació 834.553 '07 € i només van ingressar 34.021' 81 € i si aquest 
desori ja es va produir en 2020, molt ens temem que torne a ocórrer enguany. 
En resum, Vostés per a compensar els dos augments esmentats, del Capítol 1 i en el 2 han pretés 
quadrar els pressupostos, com col·loquialment es diu, encara que siga a martellades i ja veurem si es 
compleix tot el que es preveu, la qual cosa també tindrem ocasió de comprovar en el seu moment. 
La nostra experiència és que quan nosaltres proposàvem una cosa referida a augmentar les 
despeses i la plantilla, immediatament ens deia el Sr. Alcalde que no podia ser i que la llei vigent no 
ho permetia i ara amb grandíssima sorpresa veiem aquest exagerat augment en els sous que no 
entenem ni li trobem justificació de cap manera. 
 
A la vista del que antecedeix, podem deduir diverses qüestions: 
Algunes partides que havien de pujar, no les pugen, unes altres que havien de baixar, tampoc les 
baixen i algunes que havien de pujar o baixar, les deixen iguals, és a dir, no ho entenem. 
No sabem que anàlisi o criteris han emprat per a fixar les partides d'ingressos al·ludides, així com 
totes les altres, però la veritat és que deixen molt a desitjar. 
Existeixen bastants incongruències i contradiccions que ens porten a determinar que el seu 
pressupost, en alguns casos, no s'ajusta a una possible realitat, però això, com diem, es podrà 
comprovar en el futur, quan l'any que ve analitzem l'ocorregut enguany. 
Per tot això nosaltres no podem donar suport a aquests pressupostos i a més perquè són perjudicials 
per al poble i si ho férem, ens convertiríem en corresponsables i això no succeirà, perquè la 
responsabilitat d'aquests, és exclusivament seua, Sr. Alcalde. 
 
El Sr. Alcalde passa a respondre algunes de les qüestions plantejades pels portaveus del Grup 
Municipal Socialista i Popular. 
 
Respecte a que es tracta d'uns pressupostos calcats indica que amb els impostos congelats, no es 
pot fer molts canvis. Hi ha més despesa ordinària perquè hi ha més requisits per llei i menys 
ingressos. 
Sobre les multes, es posava una quantitat orientativa de 2.800 euros, però l'any 2011 ja es recollien 
8.677 euros, o en 2017 15.000 euros. Les multes es posen si s'incompleix la llei, no perquè sí. 
 
En referència a la partida de retribucions de membres de la Corporació, ja ho va explicar l'Interventor 
en la comissió informativa, indicant que la xifra es venia arrossegant i ara ja s'ha posat l'import dels 
dos sous a jornada completa i un a mitja jornada que estan estipulats des del principi de la legislatura 
actual. 
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Quant a les indemnitzacions dels regidors, han de preveure la despesa màxima perquè estiga 
pressupostat per si fóra necessari. 
 
Respecte a la qüestió que planteja el portaveu Socialista de retallar la despesa corrent i les 
inversions, cal tindre en compte que és molt complicat reduir-lo, a més aqueixa despesa genera 
activitat econòmica en comerços del poble, la qual cosa sí que s'intenta és que la despesa siga 
ajustada. 
 
I sobre les inversions, es depén de les subvencions que concedisquen, per això li diu al portaveu del 
grup Popular que hi ha partides que com ha dit tenien un pressupost elevat perquè depenien d'una o 
diverses subvencions i si no s'han rebut, no s'han executat els projectes i per tant la despesa ha sigut 
molt de menor. 
 
Al Sr. Molina, li diu que el pressupost és una guia de treball que es planteja per a l'any i el seu grup 
quan governava feia el mateix. 
Sobre les retribucions dels membres de la Corporació aclareix que no s'ha pujat cap sou, simplement 
aqueixa quantitat s'arrossegava del pressupost anterior i enguany s'ha posat la quantitat que 
correspon, però sense produir cap increment de sou o jornada. 
Incideix també en què no consent que es pose en dubte el treball desenvolupat per la Sra. Revert, ja 
que té sou a mitja jornada però està disponible les 24 hores del dia, a més d'acudir a moltes reunions 
fora del seu horari. 
A més juntament amb el regidor de sanitat ha portat un control exhaustiu de totes les mesures 
sanitàries del personal de l'ajuntament, controlant materials, redactant els plans de contingència dels 
diferents departaments per exigència de la Conselleria de Sanitat. 
No s'han fet diversos consells enguany perquè la situació no ho permet, però la regidora està en 
permanent contacte amb els integrants del consell. 
Respecte al que li ha dit que no vol que les partides estiguen vinculades a les subvencions, no es pot 
fer inversions perquè amb despeses corrents i personal ja es cobreix i més si vol baixar els impostos. 
Sobre la despesa de personal, no és que hagen pujat els sous, és que hi ha una promoció interna 
necessària, per a una sèrie de treballadors de l'ajuntament que estan desenvolupant funcions 
superiors a la seua categoria, per la qual cosa hi haurà un concurs de promoció interna. 
En referència al nou edifici de l'ajuntament indica que sí que hi haurà més aparcament allí i li diu al Sr. 
Molina, que no li agrada el to que ha emprat en referir-se a l'atenció que es dóna als ciutadans, 
perquè en l'actual edifici es dóna molt bona atenció i quan es traslladen al nou edifici està segur que 
els funcionaris continuaran donant una molt bona atenció als ciutadans, és més es podrà atendre en 
despatxos més amplis i amb més privacitat que ara. 
Sobre la piscina coberta, va començar a plantejar-se e 2012 quan governava el Partit Popular, però 
no es va fer i ara els ha rebotat a ells, però no és viable. 
Quant a l'augment de l'IBI és perquè les altes de l'any passat s'han passat al nou padró, no és que 
s'haja pujat l'impost. 
En 2021 si que esperen que hi haja més activitat, per exemple de cursos. 
El pagament de Conselleria de les places de la residència sí que és veritat que a vegades va una 
mica retardat, afortunadament hi ha remantente de tresoreria per a poder avançar-ho a l'empresa. 
Sobre les inversions que ha dit en alguns edificis han disminuït perquè aquests últims anys s'han 
arreglat moltes coses en ells i ara no és necessari invertir més en ells, d'ací a uns anys tornaran a 
necessitar inversió. 
Respecte a la partida de sanitat, el tema de la pandèmia està repartit entre sanitat i benestar social. 
Les escoles d'estiu enguany sí que està prevista la seua licitació, l'any passat no es va poder i es van 
encarregar les AMPAS. 
Sobre els camins, fa molts anys ja que paga el 50% l'ajuntament i el 50% els veïns, excepte quan ve 
subvencionat al 100% per Diputació, Conselleria o el Ministeri. 
En la partida del teatre i edifici de l'estació s'han posat inversions però si hi ha subvenció. 
En la del castell s'han posat 4.500 euros per si cal fer alguna xicoteta reparació. 
 
El Sr. Alcalde li diu al Sr. Molina que en les dues comissions d'hisenda podia haver preguntat i haver 
evitat així tot l'argumentari que ha fet partida per partida indicant que no el tenia clar. 
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No entén per què en la segona comissió informativa totes les preguntes les va formular el portaveu 
del Grup Municipal Socialista i el Sr. Molina va dir que no tenia cap pregunta que fer perquè ho tenia 
tot clar. 
 
Intervé el Sr. Molina, responent que com ja li va dir en la comissió es fia més dels tècnics que del Sr. 
Alcalde, i per això ha anat a l'ajuntament a parlar amb els tècnics i fa el seu argumentari perquè 
s’entere el poble. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per 8 vots a fa vor de Compromís i cinc en contra (4 del 
Partit Popular i 1 del PSOE), acorda aprovar aquest  punt de l'ordre del dia. 
 
 
I no havent-hi més assumptes de què tractar, pel Sr . Alcalde-President es tanca la sessió, sent 
les 21.31 hores, de tot la qual cosa jo, el Secreta ri, en done fe. 
 
 

L'ALCALDE       EL SECRETARI 
 


