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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA 

EL DIA 22 DE FEBRER DE 2018 

PER L’AJUNTAMENT EN PLE. 

 

A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Pedreguer, el vint-i-

dos de febrer de dos mil divuit. 

Prèvia convocatòria a tal efecte, es reuní l’Ajuntament en Ple, 

sota la presidència del Sr. Alcalde i amb l’assistència dels senyors i 

senyores expressats al marge, que integren la totalitat del Ple per a 

realitzar sessió ordinària i pública.  

Essent les vint hores i trenta minuts, la Presidència declarà 

oberta la sessió. Tot seguit es passà a l’examen dels assumptes 

relacionats a l’ordre del dia. 

 

APROVACIÓ DE 

L’ACTA  

ANTERIOR. 

1. Aprovació de l’acta de 28 de desembre 2017. 

Es donà compte de l’esborrany de l’acta  corresponent a la 

sessió realitzada el dia 28 desembre de 2017, distribuïda amb la 

convocatòria, i no havent observacions, es considerà aprovada 

d’acord amb l’establert a l’art. 91.1 del ROF. 

RESOLUCIONS 

D’ALCALDIA 

2.- Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia. 

Es donà compte de les Resolucions aprovades, de la Nº 1 a la 

67 de 2018. La Corporació es donà per assabentada. 

RENUNCIA 

REGIDORA 

3.- Donar compte de la renuncia de la Regidora Yolanda 

Miralles.  

Es van produir les següents intervencions: 

El Sr. Alcalde digué: “des d‟aquesta Alcaldia-Presidència  

agrair el temps que Yolanda ha dedicat a Pedreguer.  

També, m‟agradaria personalment agrair-li el fet, que li honra, 

de no allargar el procés; que podria haver tingut el seu recorregut, 

cas d‟haver-se debatut al ple, tant si s‟haguera aprovat la 
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compatibilitat com si no. 

Pense que la justícia i les lleis han d‟estar al servei de la gent, i 

no al revés, si no, estem en el que s‟anomena a l‟imperi de la llei. 

En eixe cas, passen coses com que es considera legal apallissar 

gent que vol votar, obligar a un poble (que mai ha tingut problemes) 

a rotular en castellà o empresonar a twiters i rapers entre altres. 

En aquest cas, la llei estricta marca una cosa, però el sentit 

comú (parlant des del meu sentit personal i pense que des de 

l‟equip de govern), marca una altra. Per això, pense que es deixava 

al Ple la potestat de decidir. Si fos tant clar, no es donaria l‟opció de 

que el ple ho debatera. En eixe sentit, anava l‟informe del nostre 

Secretari que per proximitat i perquè coneix la realitat del municipi, 

es considera més encertat, però així és l‟assumpte.  

Gràcies de nou a la Regidora. És una llàstima perquè el ple 

encara es queda menys paritari, perd la seua paritat. Em sembla 

que en la història municipal democràtica no s‟haurà vist una 

oposició en la que no hi haja cap dona, és un detall que també cal 

recalcar.” 

La Sra. Miralles digué: “bona nit. Vull explicar que la meua 

renuncia com a Regidora està motivada per una situació imprevista, 

ja que, des de desembre de 2017 (fa dos mesos) he passat a ser 

una treballadora d‟aquest Ajuntament.  

El desembre passat, el personal que treballava per l‟empresa 

privada que gestionava la neteja municipal, van passar a ser 

personal laboral de l‟ajuntament.  

És necessari mencionar que en tot el procés de votacions i 

acords que es van prendre en aquest Ajuntament respecte a la 

municipalització del servei de neteja, vaig decidir abstindrem a 

l‟efecte de que no hi haguera cap dubte de la meua imparcialitat. 

No contents amb la meua actitud, la CUP sol·licità un informe 

a l‟Ajuntament per a què els serveis tècnics es pronunciaren sobre 

la possible incompatibilitat de les dos funcions: regidora i netejadora 

de serveis municipals. L‟informe del Secretari estava clar i deixava 

la porta oberta, cosa que la CUP encara la va tancar més. El càrrec 

era compatible indicant que segons els tribunals la interpretació de 

la norma ha d‟aplicar-se de forma restringida en el sentit de que en 

el règim de incompatibilitat es tracta de garantir imparcialitat i 

transparència en l‟exercici del càrrec. 

Sincerament, continue pensant que és compatible una cosa 

amb l‟altra. Jo no ocupava cap de responsabilitat executiva, no era 
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ni part de l‟equip de govern, ni de la Junta de Govern i tinc la 

consciència ben tranquil·la.  

En cas que haguera de participar com a Regidora en algun 

assumpte vinculat al lloc laboral que ocupe, m‟abstindria com ho he 

fet fins ara. 

El que està clar és que els Tribunals afirmen que les causes 

d‟incompatibilitat establides per la LOREG en tant que són 

excepcionals o almenys desviacions de criteris generals de 

participació en tasques de caràcter públic han de ser interpretades 

de mode restringit.  

La CUP exigeix el compliment de la llei als altres però quan 

ells han de complir-la s‟escapen cap a Suïssa per evitar-la. Va 

presentar al Ple de desembre la moció sobre la incompatibilitat 

meua i per part del PSPV es van sol·licitar més informes per a que 

es quedara dalt la taula. Els informes van arribar a principis de 

febrer i en ells es fonamenta la meua renuncia,  aquests, aplicant el 

precepte legal, entenen que les dos funcions són incompatibles. 

El meu escrit de renúncia:<vist el contingut dels informes 

emesos pel servei d‟assessorament jurídic de la FVMP, i per la 

Generalitat Valenciana del 2 de febrer, i vist que segons els 

informes resulten incompatibles el càrrec de Regidora del Grup 

Municipal Popular, que vinc exercint des de que vaig prendre 

processió en la sessió constitutiva de la corporació Municipal 

celebrada el 13 de juny de 2015, en la condició de treballadora 

d‟aquest ajuntament, lloc que ocupe des de que es va aprovar 

l‟expedient de municipalització del servei de neteja en desembre de 

2017, em veig en l‟obligació de renunciar al càrrec de Regidora. En 

vista que no tenia el suport de la resta de grups polítics i, ja que la 

meua estabilitat laboral i familiar està per davant de tot, és el que 

més en convé.  

Vull agrair a tots els companys del Grup Popular pel suport 

que m‟han donat durant els últims 7 anys i pel que he aprés amb 

ells del mon de la política i sobretot per haver-hi dipositat tota la 

confiança amb la meua persona. Moltes gràcies.>  

Agrair als treballadors de l‟Ajuntament el tracte rebut durant 

esta etapa de la meua vida. A la resta dels membres de la 

corporació municipal, dir-los que encara que en alguns moments 

tinguérem els nostres desacords tots coincidim en un objectiu 

comú: ajudar als ciutadans de Pedreguer. Gràcies i bona nit. 

Una altra cosa volia afegir-li al Sr. Prats: <hablar de mi es fácil, 
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peró ser como yo es muy difícil>, eixa apunta-te-la. Sobretot ser 

persones perquè el respecte ens l‟hem perdut, trobe que és de molt 

poc gust, la resta de regidors, companys... arribar a un lloc i entrar 

tu i no poder ni parlar, ni dir bon dia, algo tan simple com això, on 

demostres tu la teua personalitat? Perquè ací la política a un lloc, 

però és que tu no has anat a per la política tu has anat a per la 

persona. <En esta vida todo tiene un precio. El tiempo nos pone a 

todos en su lugar. Cada reina en su trono y cada payaso en su 

circo>. Molt bona nit i gràcies a tots.” 

Vist l’escrit de renúncia de Josefa Yolanda Miralles Costa, 

Regidora d’este Ajuntament, del Partit Popular i de conformitat amb 

el que estableix l’article 9.4 del ROF. 

El Ple de l’ Ajuntament es va donar per assabentat, acordant 

remetre l’expedient a la Junta Electoral de Zona perquè efectue la 

corresponent acreditació com a Regidor a la persona corresponent 

d’acord amb què estableix l’article 182 de la Llei Orgànica 5/85 del 

Règim Electoral General. 

Abans de començar el següent punt Yolanda Miralles va abandonar 

el seu lloc. 

 

MODIFICACIÓ 

ORDENANÇA 

TAXA SERVEIS 

INSTAL·LACIONS 

ESPORTIVES. 

4. Modificació ordenança reguladora de la taxa per prestació de 

serveis per utilització de les instal·lacions esportives municipals. 

Vist el dictamen de la comissió informativa d’Hisenda de 15 de febrer, el 

Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de 8 membres (Compromís i PP) 

i 4 abstencions (PSOE i la CUP) adoptà els següents acords: 

 1.- Aprovar la modificació de l'ordenança reguladora de la 

taxa per prestació de serveis per utilització de les instal·lacions 

esportives municipals, en els següents termes: 

............................................................................................................... 

Article 4.- Quota Tributària 

         La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada 

en les tarifes contingudes a l‟apartat següent: 

………………………………………………………………………………… 

2.-Per utilització de la piscina municipal: 

PREUS BANY LLIURE: 

NADONS (menors de 18 mesos) GRATUÏT 

INFANTIL (fins a 16 anys) 1€ 

ADULTS (a partir de 17 anys) 2€ 
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ABONAMENTS: 

-Infantil 

10 ENTRADES  7€ 

20 ENTRADES  12€ 

30 ENTRADES 16€ 

 

- Adults 

10 ENTRADES  15€ 

20 ENTRADES  25€ 

30 ENTRADES 35€ 

 

-Familiar (Parella i fills/es fins a 16 anys) 

10 ENTRADES  12€ 

20 ENTRADES  18€ 

 

CURSOS DE NATACIÓ: 

CURS DE NATACIÓ/AQUAGYM 30€ 

NATACIÓ DE MANTENIMENT 20€ 

 

...................................................................................................................... 

 

Article 5.- Beneficis fiscals 

 

1. En les activitats aquàtiques, tindran una bonificació del 10% de les 

tarifes, els germans d’una mateixa família. 

 

2. Estaran exemptes del pagament de la taxa per utilització de les 

instal·lacions esportives municipals les escoles esportives 

municipals i els clubs esportius i les associacions esportives 

locals. 

 

3. S’ estableix una bonificació del 50% de la taxa a jubilats, 

pensionistes i persones amb discapacitat amb un grau igual o 

superior al 33%. 

...................................................................................................................... 

 2.- Exposar al públic les esmentades modificacions mitjançant un 

anunci en el tauler d'anuncis i en el BOP durant 30 dies, considerant-se 

definitivament aprovat l'acord, en cas de no presentar-se cap reclamació, 

tot això d'acord amb l'establert a l'article 17 del RD 2/2004 TR de la Llei 
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reguladora de les hisendes locals. 

 

MODIFICACIÓ 

ORDENANÇA 

TAXA 

PRESTACIÓ 

SERVEIS 

D’ACTIVITATS 

ESPORTIVES 

4. Modificació ordenança reguladora de la taxa per prestació de 

serveis d’activitats esportives municipals. 

 

Vist el dictamen de la comissió informativa d’Hisenda de 15 de febrer, el 

Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de 8 membres (Compromís i PP) 

i 4 abstencions (PSOE i la CUP) adoptà els següents acords: 

  

1.- Aprovar la modificació de l'ordenança reguladora de la taxa per 

prestació de serveis d’activitats esportives municipals, en els següents 

termes: 

...................................................................................................................... 

Article 4.- Quota Tributària 

 

         La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada 

en les tarifes contingudes a l’apartat següent: 

 

Escoles esportives municipals: 

Escola de futbol 200€ / curs 

Escola de futbol, prebenjamí 150€ / curs 

Escola de futbol sala 100€ / curs 

Escola de tenis 200€ / curs 

Escola de psicomotricitat 120€ / curs 

Escola de basquet 

-categoria prebenjamina 

-categories en competicions comarcals 

-categories en competicions de federació 

 

60€ / curs 

150€ / curs 

200€ / curs 

Escola d’atletisme 

-bàsica 

-participació en competicions comarcals 

-participació en competicions de federacions  

 

60€ / curs 

100€ / curs 

120€ / curs 

Escola de pilota 130€ / curs 

Escola de multi esport 60€ / curs 
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Escola de gimnàstica rítmica  150€ / curs 

Escola de vòlei 100€ / curs 

Escola d’escacs 60€ / curs 

Escola de pàdel 180€ / curs 

Escola de tir amb arc 180€ / curs 

Escola de jocs i esports 60€ / curs 

Escola de bàdminton 100€ / curs 

Escola esportiva d’estiu 60€ / mes 

 

Activitats adults: 

Gimnàstica de manteniment per adults 10€ /mes 

Gimnàstica passiva 20€ /mes 

Aeròbic 10€ /mes 

Tai-chi 20€ /mes 

Ioga 15€ /mes 

Pilates 15€ /mes 

Gimnàs de musculació 15€ /mes 

(Modif. de 23/12/2002, 21/06/2004, 15/12/2006, 21/01/2013 i 25/05/2017) 

 

Article 5.- Beneficis fiscals 

 

5. En les Escoles Esportives Municipals, tindran una bonificació del 

10% de les tarifes, els germans d’una mateixa família matriculats 

en qualsevol escola esportiva. (Modif.publicada el 22/06/2012). 

 

…………………………………………………………………………… 

 

3. S’ estableix una bonificació del 50% de la taxa a persones amb 

discapacitat amb un grau igual o superior al 33%. 

...................................................................................................................... 

 

 2.- Exposar al públic les esmentades modificacions mitjançant un 

anunci en el tauler d'anuncis i en el BOP durant 30 dies, considerant-se 

definitivament aprovat l'acord, en cas de no presentar-se cap reclamació, 

tot això d'acord amb l'establert a l'article 17 del RD 2/2004 TR de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 
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MODIFICACIÓ 

ORDENANÇA 

REGULADORA 

ICIO. 

6. Modificació ordenança reguladora de l’Impost sobre 
construccions, Instal·lacions i Obres. 

 

Vista la següent proposta: 

 1.- Aprovar la modificació de l'ordenança reguladora de 
l‟Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres, en els 
següents termes: 

............................................................................................................ 

Article 5.- Beneficis fiscals 
 
............................................................................................................ 

2.Gaudiran d'una bonificació del 40% en la quota de l'Impost les 
obres que complesquen les següents condicions: 

a)   Les obres i instal·lacions que es realitzen en els béns 
immobles destinats a l'habitatge habitual dels subjectes passius 
que incorporen sistemes per a l'aprofitament tèrmic i elèctric de 
l'energia provinent del sol per a autoconsum, sempre que aquesta 
incorporació haja estat realitzada amb caràcter voluntari i no 
responga a obligacions derivades de la normativa vigent 

b)   Que les instal·lacions per a la producció de calor incloguen 
col·lectors que disposen de la corresponent homologació de 
l'Administració competent. 

c)   Que els sistemes d'aprofitament tèrmic disposen d'una 
superfície mínima de captació solar útil de 4m2 i una potència 
mínima instal·lada de 5 kW per cada 100 m2 de superfície 
construïda. 

L'atorgament d'aquesta bonificació estarà condicionat al fet que el 
compliment dels anteriors requisits quede acreditat mitjançant 
l'aportació del projecte tècnic o memòria tècnica, del certificat de 
muntatge, o, si s'escau, del certificat d'instal·lació degudament 
diligenciats per l'organisme autoritzat. 

Les bonificacions es sol·licitaran dins el termini per presentar 
l'autoliquidació en presentar la sol·licitud d'obres o en el moment 
de rebre la liquidació. 

 
............................................................................................................ 
 2.- Exposar al públic les esmentades modificacions 
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mitjançant un anunci en el tauler d'anuncis i en el BOP durant 30 
dies, considerant-se definitivament aprovat l'acord, en cas de no 
presentar-se cap reclamació, tot això d'acord amb l'establert a 
l'article 17 del RD 2/2004 TR de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 

Es van produir les següents intervencions: 

El Sr. Alcalde digué: “ahir es va presentar una esmena per 

part de la CUP. Hem estat parlant amb el portaveu i com no hi ha 

hagut temps material per estudiar-la bé i volem també consultar en 

els tècnics que van elaborar la que presentaven nosaltres (ho hem 

demanat aquest matí però no ens han contestat) hem comentat de 

deixar-la sobre la taula per debatre-la en el proper plenari.” 

El Sr. Ferrer digué: “manifestar que la intenció del nostre grup 

era no recolzar aquestes propostes perquè entenem que no van 

acompanyades d‟un informe tècnic, que és preceptiu, donat que el 

que proposen són modificacions dels imposts i aquestes 

modificacions requereixen un informe favorable d‟intervenció 

municipal, perquè es certifique que són factibles d‟acord amb la llei 

d‟hisendes locals i com afectaran en el pressupost municipal.  

La proposta que fa l‟equip de govern i la que fa la CUP, es 

queden curtes perquè inclús la modificació de les ordenances 

fiscals es poden bonificar, en aquest cas concret, fins al 95% o 

inclús aplicar-les a l‟exempció de l‟impost de construccions fins al 

95% i també bonificar fins a un 50% en l‟IBI. Pareix ser que les 

propostes que es realitzen ací tenen transcendència, però pareix 

ser que són tan restringides que al final no arriben a tindre efecte 

en els comptes municipals. 

 Per tant, més enllà de proposar una mesura de maquillatge 

de reduir un 40%, existeix la possibilitat (en informes econòmics) 

d‟aplicar el 95% d‟exempció en l‟impost de construccions a aquest 

tipus d‟edificacions, i bonificar un 50% en el tema de l‟IBI. Estem 

parlant que són quanties a màxims i per això es requereix un 

informe d‟intervenció municipal per acreditar si es pot suportar 

aquest tipus de modificació en quant a les taxes fiscals.” 

El Sr. Alcalde digué: “estaria bé que aquests suggeriments els 

passara per escrit, ja que, anem a proposar deixar-ho damunt la 

taula, per poder afegir-les. De totes maneres, la proposta de la CUP 

sí que parlava del 95%.  

D‟altra banda, l„IBI no el posarem perquè la idea de l‟equip de 

govern era modificar-lo a final d‟any (que és el que s‟aplicà per l‟any 
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següent), en canvi, ICIO sí que es pot aplicar en quan s‟aprove ací 

al plenari i si posem l‟IBI, no es podria aprovar fins 2019.”  

El Sr. Ferrer digué: “concretament el 50% de l‟IBI aplicat a 

aquest tipus d‟instal·lacions”. 

El Sr. Alcalde digué: “ho consultarem. Com tenim l‟avantatge 

de que podem discutir-ho, ens poden fer arribar els suggeriments i 

es discuteix de cara a la possible modificació.” 

El Sr. Ferrer digué: “no es tracta de que es proposen 

modificacions, sinó, que vinguen avalades per un informe dels 

serveis jurídics.” 

El Sr. Alcalde digué: ”els serveis tècnics no ens havien dit 

res”. 

El Sr. Ferrer digué: “d‟acord”. 

Efectuada votació proposant deixar sobre la taula el punt de l’ordre 
del dia donà el següent resultat: vots a favor 10 (Compromís, PSOE 
i la CUP), abstencions: 2 (PP). 

 

PRORROGA 

CONTRACTE 

SERVEI DE 

RECOLLIDA DE 

RESIDUS 

7. Pròrroga del contracte del servei de recollida de 

residus.  

La Regidora de Serveis Municipals, la Sra. Simó digué:  “a 

finals de març acaba el contracte amb TETMA, que és l‟empresa de 

recollida de residus. L‟equip de govern, pensem, que hauríem de 

prorrogar un any més mentre que estem a l‟espera del que ens diga 

el Ministeri d‟Hisenda sobre la municipalització que hem fet del 

servei de neteja d‟edificis municipals. Mentrestant, mirarem la 

viabilitat de municipalitzar aquest servei, anem arreplegant 

pressupostos i anem estudiants eixa viabilitat. Per això proposem la 

pròrroga d‟un any”. 

Es van produir les següents intervencions: 

El Sr. Prats digué: “bona nit. Entenem en part el motiu per a 

la pròrroga, però lamentem que encara no s‟haja treballat per 

preparar la municipalització d‟este servei. 

Per tant, volem recordar i fer èmfasi en el que vam decidir a 

la comissió i demanar al Govern municipal que treballe el procés de 

municipalització del servei de recollida de residus i els altres, i 

poder prendre les decisions que corresponga amb temps i no haver 

de fer més pròrrogues si es vol municipalitzar. Amb tot això, ens 

abstindrem”. 
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El Sr. Salvador digué: “nosaltres, anem a votar en contra 

d‟aquesta pròrroga, perquè pensem que en el servei que dona esta 

empresa (no sabem si és per culpa l‟empresa o pel control de 

l‟Ajuntament) cada vegada el poble està més brut, i contenidors i 

papereres porten anys trencats sense que ningú els repare. Per 

tant, en aquesta situació, tornar a donar-li a la mateixa empresa la 

confiança de gestionar, pensem, que no és lògic ni ètic”. 

El Sr. Ferrer digué: “bona nit. El Grup Popular recolzarà la 

proposta pel que fa a la pròrroga del contracte, tal i com es va 

quedar manifest en la comissió que es va fer. 

Pel que fa a la qüestió de municipalitzar del servei, no tots els 

números són favorables a l‟Ajuntament, i en aquells serveis que la 

municipalització resulte molt gravosa (per molt que alguns 

s‟emprenyen en municipalitzar) s‟haurà de valorar la possibilitat que 

continue prestant-se per una empresa privada perquè el muntant 

econòmic resulta més favorable a les arques municipals. En el cas 

de la recollida de residus, els números no eren favorables a eixa 

municipalització i estan a expenses d‟estudis posteriors. Per tant, si 

es vol esgotar el temps, per poder valorar en coherència eixa 

situació numèrica respecte als costos que suposarà a l‟Ajuntament 

prestar eixe servei de forma directa, haurem de fer una pròrroga en 

el servei de la recollida de residus i el més lògic és que la prorroga 

siga en l‟empresa que està pontant-ho endavant. Per tant, votarem 

a favor.” 

El Sr. Server digué: “bona nit. Des de Compromís donarem 

suport a la proposta de la pròrroga, perquè així es va tractar en la 

comissió sobre la municipalització i perquè, com ja ha comentat la 

Regidora, pensem que és la millor opció.  

M‟agradaria animar al PSPV a reconsiderar la seua opció. 

Em sorprèn un poc, en la mesura en que la comissió corresponent, 

en principi, no van expressar cap inconvenient ni cap consideració 

quan es va plantejar renovar el contracte per un any i realitzar el 

que anem a realitzar ara. 

Estaria bé saber quina és la proposta alternativa del PSPV si 

no es prorrogarar el servei per un any, perquè si es treu el servei a 

nova licitació, probablement, el contracte hauria de fer-se per més 

anys, en la qual cosa, la municipalització quedaria en stand by o 

suspesa i no sabem si eixa és la proposta del PSPV. 

Quan s‟ha intentat millorar el servei en aquells aspectes que 

s‟ha detectat que fallaven, com per exemple, en la recollida de 
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paper i cartó en els comerços, el mateix grup socialista s‟ha oposat 

a dur a terme la millora.  

No acabem d‟entendre que quan s‟intenta millorar el servei, 

no es vulga millorar i per una altra part, es critiquen els defectes 

(que no negarem que puguen haver-hi) però treballarem per 

intentar millorar-los. 

Per tant, des de Compromís donarem suport al punt, sempre 

amb la intenció d‟estudiar bé la viabilitat de municipalitzar el servei 

al més prompte possible.” 

El Sr. Salvador afegí: “en contestació al portaveu de 

Compromís. En la passada reunió de la comissió de 

municipalització no vam posar cap inconvenient. Em resulta 

sorprenent que vosté o sàpiga perquè no estava.  

La proposta que li he de fer és: que l‟equip de govern controle 

millor la neteja del poble, perquè si vostés em diuen que està net, jo 

no m‟ho crec.” 

El Sr. Server afegí: “vosté comprendrà que una persona té la 

possibilitat de no assistir a una comissió si justifica l‟absència i si la 

substitueixen altres persones que li ho poden contar. Si vosté ara té 

ganes que contem les assistències o no, podria vosté dir-me quin 

representant del seu grup o quants han assistit alguna vegada a la 

Mesa de contractació del servei de subministrament de l‟aigua?“. 

Considerant que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 27 de febrer 

de 2014 acordà l’adjudicació del servei de recollida de residus 

sòlids urbans i transport fins al punt de tractament de residus i 

neteja viaria a TETMA S.A. per preu de 343.166,35€ i d’acord amb 

la proposta i projecte presentat i els plecs de clàusules 

administratives i tècniques.   

Que en data 24 de març de 2014 es va signar el contracte entre 

l’Ajuntament i la empresa TETMA S.A. 

Que la duració del contracte ve estipulada a la clàusula segona del 

contracte: 

“Des de l’1 d’abril de 2014 fins el 31 de març de 2018. Es podrà 

prorrogar per mutu acord, per períodes d’un any, fins un màxim de 

dos anys mes, de conformitat amb l’establert a l’article 303 del RD 

3/2011”. 

 

Vist el dictamen de la comissió informativa d’Hisenda de 15 de 
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febrer, el Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de 8 membres 

(Compromís i PP), 2 vots en contra (PSOE) i 2 abstencions (CUP) 

acordà la pròrroga del contracte per un any des de l’1 d’abril de 

2018 fins el 31 de març de 2019.   

 

PROPOSTA 

ADHESIÓ AL PLA 

EDIFICANT 

8. Proposta adhesió al Pla Edificant. 

 

Es donà lectura a la següent proposta: 

 

A l’efecte que la ciutadania de Pedreguer puga beneficiar-se del pla 

Edificant de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esports de la Generalitat Valenciana, per a la construcció, 

ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics 

docents de la Generalitat, i havent prèviament obtingut els 

preceptius vistiplaus dels consells escolars del CEIP El Trinquet i 

CEIP Comarcal L’Alfàs, així com del Consell Escolar Municipal, 

d’acord amb el decret llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, el 

Ple de l’Ajuntament de Pedreguer acorda sol·licitar l’adhesió 

de l’Ajuntament de Pedreguer a l’esmentat pla Edificant d’acord 

amb allò establert al decret llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, 

per a la realització de les següents actuacions: 

 

- Adequació integral del CEIP El Trinquet de Pedreguer. 

- Construcció d’un gimnàs al CP Comarcal L’Alfàs de 

Pedreguer. 

- Habilitació d’un ascensor al CP Comarcal L’Alfàs de 

Pedreguer. 

- Reparació d’un dels murs exteriors del pati del CP Comarcal 

L’Alfàs de Pedreguer. 

I, a aquest efecte, igualment determina sol·licitar la corresponent 

delegació de competències, d’acord amb el ja esmentat decret llei. 

Es van produir les següents intervencions: 

El Sr. Prats digué: “la CUP votarem a favor de l‟adhesió. 

Demanar que es tingueren en compte les observacions fetes al 

Consell Escolar referents a terminis, com es duria a la pràctica el 

desenvolupament del Pla, entre altres.” 

El Sr. Salvador digué: “des del PSPV votarem a favor. 
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Recordar, que el Pla edificant ve promogut per Conselleria. 

Recordar, que la Conselleria està governada pel Pacte del Botànic. 

Hi ha vegades que pareix que unes Conselleries són d‟un partit i les 

altres són de l‟altre.”. 

El Sr. Server digué: “es tindran en compte les consideracions 

dels Consells Escolars. La idea és que les actuacions es puguen fer 

de la millor manera possible i que servisquen al final per millorar la 

qualitat dels equipaments de les escoles i els centres educatius de 

Pedreguer. “ 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura de 15 de 

febrer, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat acordà aprovar la 

proposta. 

 

INFORMES 

ALCALDIA 

9. Informes d’ Alcaldia.  

El Sr. Alcalde informà: “el segon mes de l‟any 2018, 

desgraciadament, hem de seguir el manament de la Comissió 

d‟Igualtat de nomenar i posar nom i cognom a les dones 

assassinades des de l‟últim plenari (28 de desembre) i retornar-les 

a la realitat per intentar que el seu record ens done força a tots i 

totes per seguir lluitant contra el feminicidi que pateixen les dones.  

 02/01/18 Lucia Vianqui, las Palmas, desaparició d‟alt 

risc. 

 10/01/18. Cris Mairi Pineda Ferran, 30 anys. Madrid. 

 18/01/18. Lucía Carpintero, 87 anys. Bilbao.  Assassinat 

per violència juvenil. 

 19/01/18. Jénnifer Hernández Salas, 46 anys. Los 

Realejos (Santa Cruz de Tenerife). Feminicidi íntim. 

Havia denunciat a la seua exparella 11 dies abans. 

  26/01/18. Laura Elizabeth S. M., 27 anys. Madrid, 

Feminicidi per prostitució. 

  28/01/18. Celia R. A., 90 anys. Mazarambroz 

(Toledo).No oficial. 

 31/01/18. Sacramento Martínez T., 21 anys. Valladolid. 

Feminici familiar. 

 04/02/18. María del Pilar Cabrerizo López, 57 anys. 

Guadix (Granada). 

 10/02/18 Elena L. R. 37 anys. Torredembarra 

(Tarragona, Catalunya). En investigació. 

 12/02/18. María Adela Fortes Molina, 44 anys. La 
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Viñuela (Màlaga).  

 15/02/18 Nom desconegut, El Ferrico (Albacete).En 

investigació 

 15/02/18 Yamira F.L. 27 anys (Ontinyent). Deixa òrfena 

una filla de dos anys. En investigació. 

El dilluns 26 de febrer es realitzarà una reunió informativa a 

Pedreguer, des de la Conselleria d‟Economia, a la qual vindrà el 

Conseller Rafa Climent i dos directores de l‟IVACE per explicar el 

pla d‟ajudes i subvencions als polígons industrials. S‟ha decidit que 

la reunió siga en Pedreguer  i  es convocarà als pobles de la Marina 

Alta i Baixa per explicar-los este pla d‟inversions en els polígons 

industrials. Estan convocats, per part de la Conselleria, els 

Ajuntaments respectius, també estan convidats els empresaris del 

polígon, la resta de la corporació si vol assistir-hi, l‟ ADL o CREAMA 

per presentar estes ajudes als polígons industrials. 

Estem en vies de demanar subvencions, una per preparar el 

Pla Municipal de Prevenció d‟Incendis. Recorde, que està en una 

partida al pressupost de 2018 per tirar endavant perquè estem 

obligats a fer una Pla Municipal de Prevenció d‟Incendis.  

Està en vies de demanar subvenció per fer un punt de 

recàrrega de vehicles elèctrics. 

Estem mirant la possibilitat d‟acollir-nos a una subvenció 

Erasmus Plus en la seua faceta d‟esport. Són ajudes a nivell 

Europeu per poder participar en aquestes ajudes.”  

MOCIONS, 

PRECS I 

PREGUNTES 

         10. Mocions, precs i preguntes. 

El Sr. Noguera preguntà: “bona nit. Ens hem assabentat per 

la premsa de que el govern municipal s‟ha adherit a la vaga 

feminista del 8 de març. Ho celebrem, però els preguem que donen 

facilitats a les treballadores de l‟Ajuntament i de l‟Escoleta per a que 

es puguen adherir també a la vaga i que es difonga la convocatòria 

de la vaga feminista a través dels mitjans municipals.” 

El Sr. Alcalde contestà: “molt bé, prenem nota”. 

El Sr. Noguera preguntà: “el passat 12 de gener es va 

publicar una nota de premsa sobre la congelació de l‟IBI que 

deia: “El Sr. Ferrús, que recorda que “enguany seguirem gestionant 

amb Cadastre per aconseguir una valoració més adequada encara 

en aquelles unitats urbanes que encara es troben sobrevalorades”, 

d‟acord amb allò acordat en la Comissió sobre els Valors 

Cadastrals. A què es refereix amb unitats urbanes? A immobles?.” 

El Sr. Alcalde contestà: “sí. És el que queda pendent per fer 

http://pedreguer.es/pedreguer-torna-a-congelar-libi-per-al-2018/
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d‟aquella reunió que vam tindre en cadastre per vore d‟adaptar-les. 

Les urbanes.” 

El Sr.  Noguera afegí: “a la Comissió es va acordar demanar 

la correcció del valor de repercussió i si no, una nova ponència. No 

pareix que siga el mateix.” 

El Sr. Alcalde contestà: “ho revisarem”. 

El Sr. Noguera preguntà: “com d‟ací poc més d‟un mes es 

complirà un any de la reunió que vareu tenir amb Cadastre, caldria 

que des de l‟Ajuntament els reclamara en quin estat estan els 

treballs amb els valors de repercussió.” 

El Sr. Alcalde contestà: “setmanalment contactem en cadastre 

per vore con està.” 

El Sr. Noguera preguntà: “a l‟espera de tenir enllestida la web 

municipal, a la web municipal no estan penjant-se els vídeos i actes 

dels plenaris des de setembre del 2014. Fins al dia que entre en 

funcionament la nova web, ho podrien penjar a l‟actual.” 

El Sr. Server contestà: “la nova web començarà a funcionar la 

setmana que ve o la següent i que com en principi pensàvem que 

seria més ràpid, vam decidir no actualitzar l‟actual per poder passar 

a la nova, però al final s‟ha allargat més del que pensàvem. En 

principi, o la setmana vinent o la següent estarà operativa. Per tant, 

pensem que no val la pena penjar-ho.” 

El Sr. Noguera preguntà a la Regidora de Sanitat: “sobre 

l‟actual centre de salut. Ens podria indicar quines gestions s‟han fet 

des de la regidoria de Sanitat, des de l‟última visita al centre de 

l‟Alta Inspecció, per tal de saber si les reformes i millores s‟han 

iniciat?”. 

La Sra. Puigcerver contestà que ho consultaria i en el proper 

plenari contestaria. 

El Sr. Noguera preguntà: “al plenari de setembre, a una 

pregunta que li vam fer a l‟Alcalde sobre la reivindicació a València 

pel rescat de la sanitat a la comarca, se‟ns va respondre que 

encara hi havia ajuntaments que no havien aprovat la moció i que 

estaven a l‟espera de que s‟aprovara a tots per a decidir-ho, i que, a 

més, des de que s‟havia acabat l‟estiu no s‟havien reunit la Xarxa 

d‟Alcaldes i la Plataforma per la Sanitat. S‟ha reunit ja la xarxa 

d‟Alcaldes?.” 

El Sr. Alcalde contestà: “no”. 

El Sr. Noguera preguntà: “a la resta d‟Ajuntaments ja s‟ha 

votat la moció i s‟ha aprovat?.” 
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El Sr. Alcalde contestà: “no s‟han aprovat les mocions a la 

resta d‟ajuntaments.” 

El Sr. Noguera preguntà: “des de l‟Ajuntament de Pedreguer 

s‟ha sol·licitat fer la reunió entre la Xarxa d‟Alcaldes i la 

Plataforma?.” 

El Sr. Alcalde contestà: “s‟ha estat preguntant insistentment 

però no s‟ha demanat fer la reunió. Se seguirà insistint.” 

El Sr. Noguera preguntà: “al plenari de setembre de l‟any 

2016 es va aprovar una moció per a la inclusió de clàusules socials 

en les ofertes de contractació futures i en l‟atorgament de 

subvencions. 

          A la moció s‟acordava que l‟Ajuntament de Pedreguer 

elaboraria un document que inclouria les clàusules de 

responsabilitat social susceptibles de ser inserides en els 

contractes públics i a les convocatòries de subvencions. Ens poden 

dir perquè no s‟ha fet el document encara?.” 

El Sr. Server contestà: “el document és un document obert, 

per tant, tot el que considere pot fer les aportacions. Una aportació 

que hi ha és la de les clàusules que es van aprovar en el ple 

anterior, em pareix, sobre igualtat i està obert a qualsevol altra 

clàusula que es vulga anar afegint.” 

El Sr. Salvador preguntà: “en referència al rastre dels 

diumenges, ens hem percatat que cada vegada hi ha menys 

assistència en general. Preguntar a l‟equip de govern si s‟ha 

percatat d‟aquesta situació i pretén fer algo per dinamitzar el rastre 

dels diumenges. Sobretot, enfocat a que moltes associacions 

utilitzen l‟euro que cobren del pàrquing per finançar-se i això 

reverteix en el poble en general.”  

La Sra. Simó contestà: “si, ens hem percatat. De fet, estem ja 

estudiant a vore quines mesures prenem. Encara no està clar, però 

entre elles s‟està mirant de portar algun tipus d‟atracció, com per 

exemple, algun conjunt que realitze actuacions. Però tot això està 

en l‟aire.  

Un dels problemes que diu vosté de que depenen les 

associacions del rastre, moltes associacions depenen del rastre i 

eixe és un dels problemes de perquè la gent no ve. De fet, tenim 

moltes queixes (ho sé per part de Raquel que m‟ha informat) que 

no és obligatori pagar l‟euro però la gent es veu obligada a pagar. 

Llavors, eixa és una de les queixes que tenim de moltíssima gent 

que també estem estudiant a vore que podem fer. Es poden fer 
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altres mesures per a què eixes associacions puguen fer altres tipus 

de feines i que no estiguen allí cobrant l‟euro.” 

El Sr. Salvador digué: “voldria fer una reflexió en la qüestió de 

la renúncia de la Regidora. Gràcies al fet que el PSPV va proposar 

deixar sobre la taula i demanar informes, els informes han sigut 

contundents i a més de dos òrgans com són la Direcció General de 

l‟Administració Local i la Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies. Ens agradaria saber si l‟equip de govern i el PP són 

conscients que gràcies a aquests informes no van votar a favor de 

la compatibilitat i que haguera pogut ser causa d‟una il·legalitat que 

poguera tindre conseqüències judicials. Voldria saber si són 

conscients d‟eixa situació.” 

El  Sr. Alcalde contestà: “conscients som que no s‟ha arribat a 

debatre perquè la Regidora ha presentat la renúncia. Llavors, com 

no tenim futurible per saber el futur com seria, com no s‟ha arribat a 

debatre, no sabem el que haguera passat. 

 Pel que diu dels informes contundents de les dos 

administracions, doncs, que vol que li diga, la mateixa categoria 

tenen els professionals que han fet eixos informes que els 

professionals que van fer el primer informe, i per tant, podria haver-

hi hagut debat.  Pel d‟incórrer en alguna il·legalitat, haguera depés 

de que els grups que no hagueren estat d‟acord amb el resultat 

d‟eixe debat d‟incompatibilitat hagueren presentat un recurs, que no 

si s‟haguera presentat o no, i eixe recurs vosté és advocat i ja sap 

que seria contra el que seria legal i el que no. Vosté és molt sabut.” 

El Sr. Salvador afegí: “el que li preguntava era si era 

conscient d‟això”. 

El Sr. Alcalde afegí: “conscient de fer alguna il·legalitat, no  

perquè no va a passar el fet.”  

El Sr. Salvador afegí: “imagines que hagueren votat. El 

portaveu del PP perquè no estava, que ja no sol acudir a les 

votacions dels pressupostos, curiós., però pareixia que els dos 

portaveus del PP i Compromís recolzaven la compatibilitat. Si 

s‟haguera aprovat, algú haguera pogut presentar un recurs i 

haguera sigut una il·legalitat.”  

El Sr. Alcalde digué: “si es presenta el recurs (sabrà més el 

portaveu Popular que és advocat) a saber el que haguera segut, 

però el plenari de l‟Ajuntament no està per discutir futuribles, pense 

jo. Podria haver arribat al Tribunal Constitucional, que és un dels 

informes que més m‟agradava a mi dels tres que s‟han presentat, 
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en eixe Tribunal Constitucional, que és el màxim òrgan, crec que no 

estava tan clar, però bé, podem seguir jugant als futuribles.” 

El Sr. Salvador afegí: “també hem de tindre en compte que si 

hi haguera hagut un recurs i un jutge dicta sentència, hagueren 

tingut un problema, estiguem d‟acord o no. Podem estar d‟acord o 

no.” 

El Sr. Alcalde afegí: “conscient de fer cap il·legalitat, mai de la 

vida.” 

El Sr. Salvador afegí: “simplement vull fer la reflexió de que 

ens hem evitat un futurible o possible problema”. 

El Sr. Ferrer digué: “el portaveu del PSPV hauria de dedicar-

se a un ganivet d‟adivinació i muntar-se un futurible en plan Rappel.  

El que diu vosté no té cap ni peus. Els informes no són 

vinculants i vosté ho sap perfectament, que no són vinculants. Els 

informes es van demanar i van arribar ací, la decisió última la tenia 

el plenari i aquest havia de decidir si la moció que presentava la 

CUP prosperava o no. Està clar que el plenari és autònom per 

decidir en els informes que té, sense informes, o en la forma que 

considere oportuna. La decisió última d‟eixa suposada il·legalitat, 

que diu vosté que anava a produir-se, la tindrien els tribunals i 

aquests serien els que haurien de dir si les consideracions que ha 

fet el plenari són correctes o no. Com que eixes consideracions no 

impliquen cap desfeta econòmica per l‟Ajuntament i eixa decisió no 

suposa cap descalabro econòmic, s‟haguera dictat una sentència 

favorable o desfavorable, i si vosté s‟ha llegit les sentències, 

s‟apliquen de manera restringida en el cas concret a casa situació i 

els tribunals són el que diuen si és legal o no és legal. Els membres 

de la corporació decidim al respecte d‟un punt i, efectivament, ací 

no som professionals de la matèria ningú i decidim en base al 

nostre criteri i en base a si considerem que els informes, que no 

són vinculants, avalen o no la nostra posició, però tenim autonomia 

per decidir. Per tant, eixos futuribles seus no tenen cap sentit. 

Encara que vosté pretenga intuir que la decisió era il·legal, doncs, 

fins que no es dicte sentència, no és il·legal, per molt que li pese a 

vosté . Els informes no són vinculants, estan ací, es poden tindre en 

consideració o no.  

Té una obsessió vosté en controlar qui assisteix i qui no als 

actes, inclús situa a les persones on li pareix bé, hauria de 

modificar un poc eixe criteri seu perquè no té ben situat el radar, 

situa a les persones on li ve bé, i això no és propi el que vosté faça 
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eixes coses al respecte de situacions particulars i personals de 

cadascú. Per tant, pense que en això està tot dit al respecte de les 

meues assistències o no assistències als plens. Jo justifique i avise 

en antelació. Gràcies.” 

El Sr. Salvador digué: “que assistisca o no vosté al plenari 

pense que no és una qüestió personal, jo no sé vosté on estava.” 

El Sr. Ferrer digué:  “en l‟acta sí que ho va apuntar”. 

El Sr. Salvador digué: “la veritat és que no és una qüestió que 

m‟interessa ni que siga qüestió de debat. Sí que és qüestió de 

debat quan vosté està ací i quan qualsevol de nosaltres està ací 

exercint la funció de Regidor, no hi ha una qüestió personal.” 

El Sr. Prat digué: “no vaig a contestar a les qüestions que 

s‟han dit en el punt 3, precisament perquè ja s‟ha fet prou el circ en 

el punt 3. Al final, els informes extra que s‟han demanat han vingut 

a donar la raó que era una situació incompatible. Nosaltres ens vam 

limitar a exposar eixa situació. L‟argument aquest de que si ho 

haguérem debatut hui al plenari, haguérem portat tota la 

documentació  i arguments corresponents, fer un incís, i és que 

quan es parla de mode restringit, no sé si algú s‟ha llegit la 

sentència d‟on s‟extrau això, perquè em sembla que ningú la 

llegida, perquè si algú l‟haguera llegida, haguera vist que en un 

paràgraf més amunt, quan s‟especifica que eixe mode restringit no 

és per casos com el que ens trobàvem ací i eixa mateixa sentència 

acaba donant-nos la raó en algun altre paràgraf, en casos com 

aquest i de fet, eixa mateixa sentència acaba anul·lant la decisió 

d‟un plenari que havia dit que una situació determinada era 

compatible, una situació molt més dubtosa que la que ens trobem 

ací. 

 S‟ha nomenat a una companya que ha hagut d‟anar-se‟n a 

Suïssa per dignitat i per defensa dels drets col·lectius, i així com 

uns se n‟han d‟anar per dignitat i defensa dels col·lectius, altres van 

a Suïssa a posar diners i amagar-los. Uns tenen ètica i altres 

dimiteixen per ètica.” 

El Sr. Ferrer preguntà: “m‟ha paregut vore que l‟Ajuntament ja 

és propietari del que era la casa del poble, propietat del PSPV.” 

El Sr. Alcalde contestà: “ja és propietari? no.” 

El Sr. Ferrer afegí: “o ha comprat el local o està preparant 

l‟escriptura.” 

El Sr. Alcalde afegí: “s‟està esperant a que es presente 

l‟escriptura.” 
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El Sr. Ferrer afegí: “o siga, encara no som propietaris, però 

serem propietaris”. 

El Sr. Alcalde afegí: “hi ha feta una retenció de crèdit per fer 

eixa compra, estava en el pressupost del 2017.” 

El Sr. Ferrer afegí: “si no recorde mal, en aquell moment el 

PSPV  no va posar objecció i va aprovar el pressupost, no?”. 

El Sr. Alcalde digué: “no, es va abstenir”. 

El Sr. Ferrer afegí: “ho dic perquè m‟ha sorprés llegir el ple 

del mes de desembre el trauma que li generà als l‟equips de 

l‟oposició el fet que nosaltres ens abstingueren en el pressupost. Va 

ser sorprenent vore com el PSPV posava el grit al cel perquè 

presentaven l‟abstenció. Jo de seguida vaig pensar que com aquest 

any no poden vendre res, doncs, s‟oposen dràsticament a 

l‟aprovació del pressupost. Per tant, demanem ètica i coherència a 

la resta i el PSPV quan col·loca el seu local s‟absté perquè isquen 

els pressupostos i quan el meu grup s‟absté, posen el grit al cel. La 

pregunta era si som propietaris ja del local que va col·locar el PSPV 

per abstenir-se en els pressupostos.”  

El Sr. Server digué: “les actes dels plens es poden consultar 

en la seua electrònica de l‟ajuntament. Estan totes igual que tota la 

informació de transparència que mana la llei. En pedreguer.es, en 

la seua electrònica, en l‟apartat de transparència.“ 

 

 I, no havent més assumptes per tractar, el  Sr. Alcalde donà 

per finalitzada la sessió a les vint-i-una hores i vint minuts, de la 

qual cosa jo, el Secretari, certifique. 

 


