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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA 

EL DIA 26 D’ABRIL DE 2018 

PER L’AJUNTAMENT EN PLE. 

 

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

sis d‟abril 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 29 de març 2018. 

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

sessió realitzada el dia 29 de març de 2018, distribuïda amb la 

convocatòria, i realitzades les esmenes corresponents, 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 102 

a la 135 de 2018. La Corporació es donà per assabentada. 

PROPOSTA DE 

ESTABLIMENT 

PEL SUPORT 

VIDEO-ÀUDIO 

PER A 

REGISTRAR LES 

INTERVENCIONS 

3.- Proposta de establiment del suport video-àudio per a 

registrar les intervencions de les actes del Ple. 

Es donà lectura a la següent proposta d‟Alcaldia: 

La finalitat d'aquesta proposta és modificar el suport en què 

queden registrades les intervencions dels regidors en les sessions 

del Ple, per un suport digital que arreplegue en vídeo-àudio les 

intervencions esmentades. 

En els últims anys l'administració pública experimenta grans 

transformacions com a conseqüència dels reptes que les noves 
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demandes de serveis ens imposa la ciutadania. És necessari 

prendre consciència de la nova realitat a què ens enfrontem: la 

ciutadania exigeix a l'administració que siga eficaç, eficient, que 

preste serveis públics de qualitat, i que la seua acció i activitat es 

dirigisca a la ciutadania i a la funció social dels serveis públics. 

Aquesta evolució s'evidencia en l'ocupació massiva de mitjans 

tecnològics en tots els ordres de la nostra vida. Aquest nou 

escenari està dibuixant uns nous límits per a l'acció pública, unes 

noves regles de joc i reptes que ha d'afrontar l'Administració Local 

com a conseqüència de la generalització de les tecnologies de la 

informació i comunicació. 

És necessari reinventar la forma de prestar els serveis públics a fi 

de contindre la despesa pública sense que afecte l'eficàcia en el 

mode de prestar-los i, per a aconseguir-ho hem de recolzar-nos 

en l'ocupació massiva de les tecnologies de la informació i la 

comunicació. 

L'art. 147.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 

qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 

Jurídic de les entitats locals (d'ara en avant, ROF) disposa que “La 

tramitació administrativa haurà de desenvolupar-se per 

procediments d'economia, eficàcia i coordinació que estimulen el 

diligent funcionament de l'organització de les entitats locals.” 

Aquesta disposició respon a l'aplicació del principi d'eficàcia de les 

administracions públiques, que l'article 103 de la Constitució que 

afirma que “l'Administració Pública serveix amb objectivitat els 

interessos generals i actua d'acord amb els principis d'eficàcia, 

jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb 

sotmetiment ple a la Llei i al Dret” 

L'eficàcia consistent en la consecució de fins d'interés general, 

actua com a principi essencial per a l'actuació administrativa 

buscant la qualitat dels serveis i la bona gestió econòmica. El 

principi d'eficàcia busca que l'administració pública complisca els 

objectius fixats en els serveis prestats a la ciutadania. 

L'actual sistema pel qual les intervencions es transcriuen al llibre 

d'actes implica en l'actualitat una alta dedicació de recursos 

humans i de temps per a obtindre com resultat la transcripció 
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literal de l'acta a partir de la gravació de l'àudio d'una sessió, que 

d'una altra forma, podria alliberar part d'aquests recursos i temps 

a fi de poder atendre altres necessitats no menys peremptòries. 

Així mateix, l'article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 

d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les Disposicions Legals 

vigents en matèria de Règim Local, de caràcter bàsic, assenyala 

que “de cada sessió, el secretari de la corporació o, si és el cas, 

de l'òrgan corresponent, estendrà acta en la qual farà constar, 

com a mínim, la data i hora de començament i fi; els noms del 

president i la resta d'assistents; els assumptes tractats; el resultat 

dels vots emesos i els acords adoptats. En les sessions plenàries 

hauran d'arreplegar-se succintament les opinions emeses” 

La redacció de l'acta és una competència del secretari, titular de la 

fe pública administrativa, tal com li atribueix l'article 3 del Reial 

Decret 128/2018, de 16 de març (publicat en el BOE núm 67 de 

data 17/març/2018), pel qual es regula el Règim Jurídic dels 

Funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de Caràcter 

Nacional (hui Estatal) la funció pública de la Secretaria comprén, 

entre altres, “d) Assistir i alçar acta de les sessions dels òrgans 

col·legiats referits en la lletra a) i publicar-la en la seu electrònica 

de la Corporació d'acord amb la normativa sobre protecció de 

dades. L'acta es transcriurà pel secretari en el Llibre d'Actes, 

qualsevol que siga el seu suport o format, en paper o electrònic, 

autoritzada amb la signatura del secretari i el vist i plau de 

l'Alcalde o President de la Corporació. No obstant, en el cas que 

el suport siga electrònic, cal que es redacte en tot cas pel 

Secretari de la Corporació extracte en paper comprensiu de les 

següents dades: lloc, data i hora de la celebració de la sessió; 

indicació del caràcter ordinari o extraordinari; els assistents i els 

membres que s'haguen excusat; així com el contingut dels acords 

assolits, si escau, i les opinions sintetitzades dels membres de la 

Corporació que haguen intervingut en les deliberacions i 

incidències d'aquestes, amb expressió del sentit del vot dels 

membres presents» . 

En conseqüència, el secretari, en redactar l'acta, no està obligat a 

arreplegar tot el contingut literal ni a reflectir íntegrament totes i 

cadascuna de les intervencions dels regidors i regidores. No 

obstant això, l'amplitud amb què s'arrepleguen en l'acta les 
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intervencions dels regidors i regidores pot contribuir a reflectir més 

fidelment les intervencions esmentades. 

Amb aquesta modificació, a més de complir amb el que disposa 

l'esmentat article 91.1 ROF, es millora el resultat final perquè les 

intervencions no sols s'arrepleguen amb total integritat sinó que és 

possible reflectir també el to, els matisos i inflexions de la veu, 

aspectes que no es manifesten en una acta escrita, per la qual 

cosa la gravació de vídeo-àudio és una resposta més eficaç per a 

aconseguir l'objectiu de reproduir fidelment allò que s'ha succeït 

en cada sessió. 

L'opció del suport vídeo-àudio presenta més avantatges que el 

suport paper quant a reflectir les intervencions dels regidors o 

regidores en una sessió, contribueix millor a reflectir la realitat del 

que puga ocórrer durant la sessió d'un òrgan de govern col·legiat, 

i reflectix fidelment la realitat de l'acte a què es referix. 

L'establiment d'aquest suport digital per a les intervencions dels 

regidors dóna resposta al principi constitucional d'eficàcia, atés 

que permet un millor aprofitament dels recursos humans i tècnics 

amb que es compte en l'elaboració de les actes de les sessions 

del Ple. Es necessita emprar menys hores de treball del mateix 

personal que ara s'ocupa d'aquesta tasca en el departament de 

Secretaria i, en conseqüència, es disposarà de temps i energia 

per a atendre noves necessitats o complementar-ne d‟altres 

existents. 

Vistos els antecedents de fet exposat, i els fonaments jurídics 

al·ludits es proposa al PLE: 

PRIMER.- Que de cada sessió que realitze el Ple, s'alçarà una 

acta escrita que contindrà lloc, data i hora de la celebració de la 

sessió; indicació del caràcter ordinari o extraordinari; els 

assistents i els membres que s'haguen excusat; així com el 

contingut dels acords assolits, si escau, i les opinions sintetitzades 

dels membres de la Corporació que haguen intervingut en les 

deliberacions i incidències d'aquestes, amb expressió del sentit 

del vot dels membres presents. 

SEGON.- Que aquesta acta es complementarà amb la inserció de 
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la gravació de l‟àudio, de les sessions del Ple de manera íntegra 

de principi a fi, per tant les intervencions dels regidors i regidores 

seran íntegrament arreplegades en aquest suport signat 

digitalment. Així mateix l‟acta contindrà l‟enllaç al vídeo de la 

sessió de l‟òrgan col·legiat per a facilitar la seua reproducció. 

TERCER.- L'acta escrita en la forma anteriorment indicada i la 

gravació amb les intervencions incloses en la mateixa, serà 

signada per la Secretaria de la corporació i per l'Alcalde/ssa, 

mitjançant certificat electrònic, i es remetrà al llibre d'Actes de 

l‟òrgan Col·legiat i a la Seu Electrònica. 

 

QUART.- No serà necessari procedir a la transcripció de les 

intervencions en l'acta, en quedar inserit en la pròpia acta el 

vídeo-àudio que les arreplegue. 

 

El portaveu de la CUP va presentar la següent esmena, referida a 

la última frase del punt 2: 

 “Així mateix l‟acta contindrà a cada punt de l‟ordre del dia un 

enllaç al vídeo a l‟inici del debat del punt en concret per a facilitar 

la seua reproducció”. 

Efectuada votació a l‟esmena es va aprovar per unanimitat. 

El portaveu popular va presentar la següent esmena per la 

inclusió del següent punt: 

“Així mateix, a fi de garantir la integritat de les gravacions, a més 

de la firma electrònica de tots els documents es realitzarà el 

segellat de temps dels mateixos, inclòs el vídeo.” 

Varis membres del ple van participar en un debat per veure com 

s‟hauria d‟aplicar l‟esmena.  

L‟Alcalde va proposar deixar l‟assumpte sobre la mesa. El Ple per 

unanimitat acordà deixar el punt sobre la mesa. 

 

ORDENANÇA 

REGULADORA 

DE LES FESTES 

DE JULIOL 

4. Ordenança reguladora de les festes de juliol. 

La Regidora de Festes, la Sra. Puigcerver, informà el 

següent: “bona nit. Portem al plenari esta proposta d’ordenança 

de festes per una petició de fa anys de la policia per poder regular 

l’ús de cabiles en festes i per controlar l’ús de gots reutilitzables. 
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Ens hem guiat a partir dels informes policials de les festes 

anteriors i de l’ordenança de festes d’Orba i d’Ondara. 

Ens hem reunit en els grups polítics perquè donaren 

suggeriments i propostes i és el que han fet.  

Una vegada aprovada al ple, si s’aprova, estarà exposada al 

BOP un mes.” 

Es van produir les següents intervencions: 

El Sr. Prats digué: “creguem que esta ordenança s’ha fet de 

manera ràpida i sense la participació ciutadana que requereix. 

Entre altres, no s’ha convocat al Consell de Cultura, Joventut i 

Festes per tal de valorar la proposta i treballar-la. 

Respecte al contingut, com ja vam manifestar a la resta de 

grups en la reunió que vam tindre, creiem que hi ha aspectes que 

ja es regulen com poden ser a l’Ordenança Reguladora de la 

Convivència Ciutadana o a l’Ordenança per la regulació i control 

de la Contaminació per Soroll i Vibracions. En la primera d’estes 

dues, en el seu article 12, es fa esment de la necessitat de 

fomentar l’educació cívica als centres educatius del municipi. On 

l’Ajuntament promourà cursets, conferències, debats i qualsevol 

altra activitat per educar als menors. I això creiem que ha faltat en 

la redacció d’esta proposta, o que s’hauria d’aplicar abans de fer 

una nova ordenança. 

Però el que no veiem clar, sobretot, és la possibilitat de tancar 

una càbila i precintar-la, tractant-se habitualment de cases 

particulars. Creiem que calen informes al respecte per poder 

aprovar una cosa així, ja que del contrari se li pot girar en contra 

al propi Ajuntament. Per tot això el nostre grup s’abstindrà” 

El Sr. Salvador digué: “bona nit. Respecte a aquesta 

ordenança de festes, esperàvem que fos una ordenança amb més 

contingut i que regulara més aspectes i no sols les cabiles i la 

utilització dels gots reutilitzables. Esperàvem que es regularen i 

solventaren unes qüestions importants i polèmiques com els actes 

taurins, que es va fer una consulta, va votar tot el poble i va ser 

molt polèmica, va eixir un resultat i esperàvem o trobàvem que 

dins esta ordenança es regularia un poc el tema dels actes 

taurins. Simplement es remet al maltracte animal segons la llei, 

però ací el que vam votar va un poc més enllà de la llei. 

Per altra banda, tampoc regula, i ens agradaria que regulara, 

l’assistència dels regidors als diferents actes religiosos o no 

religiosos o el que siga. 
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Per tant, pensem que esta ordenança es queda molt curteta 

al que hauria de ser regular unes festes i donar-li seguretat i 

garantia. 

Que es regulen les cabiles per evitar sorolls, molèsties als 

veïns, està molt bé, però pensem que es regula d’una forma molt 

genèrica, pareix que siga un copia i pega d’Ondara, perquè parla 

de penyes (ací no diem penyes, però entenem que és el mateix) 

però veiem que es queda molt, molt curt amb el que pensem que 

hauria de regular-se o ordenar-se de cara a unes festes.” 

El Sr. Ferrer digué: “el nostre grup veu en bons ulls la proposta 

que ha presentat l’equip de govern, perquè el que fa és donar o 

intentar donar unes armes o una regulació als cossos i forces de 

la policia de Pedreguer per a què pugen ordenar les situacions 

que es generen. Estem parlant d’ordenança de festes, no estem 

parlant de res més. La problemàtica que es genera ací, i és el que 

ha exposat la regidora, és que la policia local es troba moltes 

voltes en entrebancs a l’hora de regular tota la situació que es 

dona la setmana de festes. És una ordenança específica de 

festes, és una ordenança que no pot estar sotmesa a l’absoluta 

flexibilitat del que decideixen els ciutadans de Pedreguer eixa 

setmana, concretament respecte al que són el tema de les 

cabiles, que generen problemes de salubritat, problemes de 

sorolls i problemes de convivència. 

 Pensem, tot i que no som partidaris, com pareix que siga el 

PSPV, de regular-ho tot específicament, sí que som partidaris de 

regular aquelles coses que resulten molestes per als ciutadans i 

en aquest cas les cabiles, moltes voltes, resulten molestes per als 

ciutadans i en eixe cas si s’han de regular. Es dona un marc legal 

en eixa ordenança a la policia per poder actuar, la ciutadania sap 

a que s’ha d’atendre al respecte d’eixa situació i, sobretot, com 

que la competència per a generar ordenances la té l’Ajuntament i 

davant un problema d’eixa magnitud, pensem que l’Ajuntament és 

prou per ordenar eixa situació.  

Està clar que podríem fer una consulta o una votació, i eixa 

votació, possiblement, donaria uns resultats que entendrem més 

ajustats, però ací no es tracta de que decidisca el ciutadà, ací es 

tracta d’ordenar en un marc prou ample, perquè la normativa de 

sorolls, molèsties, i de sanitat en espais públics, existeixen, el que 

hem de donar és més flexibilitat a la setmana de festes, perquè és 

una setmana especial, per això els horaris s’amplien, el tipus de 
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soroll també és més permissible, però fins un límit, no es dona 

carta blanca per a què el ciutadà puga fer, en la setmana de 

festes, allò que vulga, concretament en eixe tipus d’actuacions i 

activitats que la majoria de voltes es desenvolupen a la via 

publica.  

També regula el tema dels gots reutilitzables que és la 

problemàtica màxima en la setmana de festes.  

Per tant, estem d’acord en que s’aprove aquesta ordenança 

com a punt inicial per anar millorant-se en la mesura que anem 

veient que existisquen algunes llacunes o coses que no estiguen 

regulades. 

També fer ressò que s’indica que no es realitzaran actuacions 

que maltracten als animals; l’apreciació del grup Socialista que vol 

anar més enllà, hauria de dir quina és la proposta d’anar més 

enllà en el maltractament d’animals, si és prohibir totalment les 

actuacions taurines, o no. Per tant, no té res a vore una decisió 

que puga prendre el municipi respecte a unes activitats, amb 

regular unes activitats tolerades, permeses i que causen molèsties  

a certs ciutadans, a una part de la ciutadania que és la que 

disfruta la festa li agrada disfrutar d’eixa manera, i a l’altra, que ha 

de conviure amb eixe tipus de festa, haurà de tindre una situació 

que siga compatible.  

Per tant, pensem que l’ordenança aquesta és un bon punt per 

començar a ordenar (com diu la paraula) la situació festiva i que 

tots els ciutadans tinguen el seu espai per poder desenvolupar la 

setmana de festes. Gràcies.” 

El Sr. Server digué: “bé, va ser al Ple de febrer de 2017 que 

des de l’equip de govern ens vam comprometre a preparar i 

consensuar una ordenança de Festes de cara a les de 2018, 

ordenança que hui portem a Ple i els principals detalls de la qual 

ja s’han comentat.  

Considerem que aquest reglament pot contribuir al gaudi 

d’unes festes més segures, socialment més responsables i, per 

tant, satisfactòries per a tothom. Perquè al final del que es tracta 

és d’això: que tots els veïns i veïnes de Pedreguer i els visitants 

puguen gaudir de deu dies de festa de la millor manera possible. 

Per tant, el nostre grup donarà suport a l’ordenança. 

Per respondre un poc al que s’ha comentat, en relació al que 

comentava la CUP, en principi és competència municipal, segons 

l’article 8 de la LOC, clausurar activitats sense llicència, i per tant, 
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segons les indicacions de la policia local l’Ajuntament tindria eixa 

facultat.  

D’altra banda, és cert que no s’ha convocat al Consell de 

Cultura i Festes, de tota manera, es podria convocar encara 

durant el temps d’exposició pública, es pot valorar i esta és una 

proposta, que si es volia que es convocara el Consell de Cultura, 

s’haguera hagut de dir abans i no ara, i s’haguera pogut convocar 

sense cap problema. 

És veritat que cal educar als xiquets i xiquetes en un 

comportament cívic. Pensem, que aquest ajuntament ho ha fet 

sempre fins on ha pogut en totes les ocasions que ha tingut en 

tallers: els tallers que se celebren a l’estiu, tota la formació de les 

escoles esportives i els tallers que se celebren durant tot l’any.  

En relació al que comentava el partit Socialista, potser hauria 

hagut de tindre més contingut l’ordenança, potser sí, però quin és 

eixe contingut? l’hagueren pogut proposar en la reunió que es va 

mantindre i a la que no van assistir, o després d’eixa reunió, però 

no han aportat cap proposta, igual que totes les altres qüestions 

dels actes taurins o l’assistència als actes religiosos (encara que 

ordenances que regulen assistències a actes religiosos no sé si 

existeixen moltes) però totes eixes qüestions s’hagueren pogut 

plantejar estes setmanes prèvies perquè l’equip de govern no 

tenia problema en esperar un poc més a aprovar l’ordenança 

incorporant propostes.  

Finalment, per la qüestió anecdòtica del nom de les penyes, 

etcètera, s’han posat diversos sinònims i eixe fragment em sembla 

que és a proposta de la policia local, crec que no està copiat de 

l’ordenança d’Ondara, en qualsevol cas, l’ordenança d’Ondara 

que vosté comentava, em sembla que no inclou qüestions d’actes 

taurins, etcètera.  

Alguna de les propostes em semblen interessants i 

s’hagueren pogut presentar abans per a dur-les a terme i 

incorporar-les. De tota manera ara queda un mes (si s’aprova) que 

estarà exposada al públic i tenim previst també que estiga 

exposada en la web. Per tant, totes les persones que vulguen 

poden fer les consideracions que vulguen i seran tingudes en 

compte.” 

El Sr. Prats afegí: “per això nosaltres demanàvem més 

informes, perquè justament hem fet la consulta a urbanisme i no 

sembla que això siga homologable a una activitat sense llicència, 
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pel que es deia de la competència de l’ajuntament al respecte, no 

és un bar, pub.. no és algo que haja de demanar llicència i no 

l’haja demanat.  

Per altra banda, el tema de demanar abans la convocatòria 

del Consell, precisament s’ha fet esta proposta per aquest plenari 

perquè havia d’estar un termini publicat per a després donar 

temps per a que estiguera per a festes i, per tant, ja s’ha fet en 

una certa urgència perquè, obligatòriament, es tinguera que votar 

hui, per això tampoc hi havia temps, tal com s’havia plantejat 

inicialment. 

Pel que es deia abans de donar més amplitud o uns canvis 

específics per a festes, l’ordenança de regulació i control de la 

contaminació per sorolls i vibracions, en el seu article 17, permet 

autoritzar a alcaldia activitats sorolloses fora de l’horari habitual, 

per tant, això entenem que ja donava peu per a què es poguera 

adaptar a festes.” 

El Sr. Salvador afegí: “pareix que el portaveu del PP i el 

portaveu de Compromís hagen redactat entre els dos l’ordenança, 

han tingut una unió d’opinions que està molt bé. Això vol dir que el 

diàleg i això va molt bé en la política per tirar coses endavant. És 

un poc d’això pel color polític, però en fi.  

En referència al que ha dit el portaveu de Compromís, que és 

bàsicament el que diu tots els plenaris <ho haguéreu proposat dos 

mesos abans us haguérem fet cas> això és l’excusa típica o 

l’argument típic.  

Sols dir que ens haguera agradat, no estem dient (per no 

ofendre el portaveu de Compromís, perquè pareix que enseguida 

salte) simplement hem dit que és una ordenança que pensàvem 

que podria ser més amplia. Evidentment, com ha dit el portaveu 

popular, és un punt de partida, que hi haurà coses que caldrà 

canviar, el tema de les cabiles igual quan es posa en pràctica 

veiem que hi ha que canviar certes paraules pel que siga, però 

pensem que es queda curta i que hi haurà que anar incorporant 

noves situacions o nous aspectes que ara no estan contemplats.  

Sols hem dit això, no entenem perquè pega tan tort això. 

Pensem que és un punt de partida inicial per començar a treballar, 

el que no entenc i m’agradaria que em contestes el portaveu de 

Compromís, perquè no s’ha inclòs el tema taurí? ja que es va 

votar i entenem que és una cosa que es prohibeix o no, i entenem 

que hauria d’encloure’s.” 
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El Sr. Ferrer afegí: “aclarir-li al portaveu del PSPV que el color 

polític no hauria d’importar a ningú quan el que estem fent és tirar 

endavant una ordenança per regular una situació que ens afecta a 

tots, en independència del color polític.  

No li estranye que estiguem d’acord en el contingut d’aquesta 

ordenança perquè vam estar a les reunions i allí entre els tres 

grups que vam estar vàrem consensuar alguns punts i és en eixe 

moment on s’havien de posar damunt la taula les necessitats o les 

idees que tenia cada grup a l’hora de millorar eixa ordenança. 

Algunes propostes que es van fer per part del nostre grup es 

van aprovar, algunes propostes que van fer la CUP també és van 

consensuar i este és el moment d’aprovar l’ordenança, en 

independència del color polític.  

La finalitat és bona, i no hem de mirar els colors a l’hora d’ 

assentar-nos a parlar, perquè si entrem en eixa dinàmica, 

segurament, la ingovernabilitat d’un municipi no serà el que 

satisfaça als ciutadans. 

Pensem que esta ordenança és un bon inici per començar a 

regular una situació que fa anys, com ha dit la regidora de festes, 

que està latent ací i que donarà un marc legal a les forces de 

seguretat per poder actuar en aquells casos en que fins ara ho 

tenien més difícil i que la ciutadania sàpiga fins quin punt està 

complint la normativa i en quin punt està rebassant l’ordenança 

municipal. Per tant, recolzarem la proposta.” 

El Sr. Server afegí: “parlant de coses estranyes en colors, 

podria dir-me en qui va votar el partit socialista la reforma exprés 

de la Constitució Espanyola per incloure el pagament als bancs 

abans que el rescat a les persones? Potser fos en PP? PP-PSOE, 

o en qui va pactar, ja fa uns quants anys, l’Estatut Valencià del 

2006? PSOE i PP. O qui es va seure a pactar en Mariano Rajoy 

com un xiquet que estrena un joguet nou el pacte anti-Jihadista, el 

Sr. Pedro Sánchez, el que després es va fer famós pel no és no. 

Per tant, el partit Socialista crec que no pot donar cap lliçó 

d’acords en altres partits de dretes i d’esquerres, com també en 

altres partits. Crec que no és la qüestió que ací ens interessa.  

Jo no m’ofenc, a mi el que em molesta, fins cert punt, és que 

vostés (i és una tònica habitual, per això és que sempre repeteix 

el mateix argument) no assistisquen a algunes de les reunions, no 

envien cap esmena abans (com sí que fan els altres grups que 

assisteixen a les reunions i envien esmenes, de manera molt 
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lloable, independentment que puguen estar d’acord o no) i 

després venen al ple i es queixen perquè els hauria agradat que 

l’esmena fos així, que la moció fos allana. Si volen que siga d’una 

determinada manera, assistisquen a la reunió o si no poden 

assistir diguen: <mira jo no puc assistir a la reunió, però hem vist 

aquests punts. Que vos semblaria incloure també la qüestió dels 

acte taurins o la de l’assistència als actes religiosos? Perquè no 

podríem posar esta cosa o l’altra?> És tan fàcil com això, si ara 

arriba ací, com el dia dels pressupostos, el dia d’abans del ple, 

quan els pressupostos estan tancats, que volen que fem ací ara, 

ens posem a esmenar l’ordenança punt per punt, això s’ha 

d’haver fet abans, per això els faig un prec i és que totes les 

propostes que tinguen les facen arribar en temps i en forma, no a 

última hora es lamenten perquè l’ordenança no diu açò o allò, 

quan vostés no han fet cap proposta concreta.   

Ja que vosté té tant d’interés en la qüestió taurina, li recorde 

que este ple va aprovar, amb el seu vot favorable, un acord de ple 

en que s’establia que l’Ajuntament no autoritzaria determinats 

actes taurins. Així està aprovat en un acord plenari, el qual vostés 

també van votar a favor, per tant, pensem que no tenia sentit 

tornar-ho a incloure en l’ordenança, sobretot, quan una de les 

ordenances en les que ens hem basat per fer la de Pedreguer és 

la d’Ondara, que no inclou la qüestió dels actes taurins, i quan 

també s’ha fet esta ordenança a instància de la policia local que 

no ens ha proposat introduir cap qüestió al respecte dels actes 

taurins, per això no s’ha posat.” 

 

Vista la proposta d‟ordenança i vist el dictamen favorable de la 

Comissió Informativa de 19 d‟abril de 2018, el Ple de l‟Ajuntament 

amb el vot favorable de 9 membres (Compromís i PP), i 4 

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

1. Aprovar la següent ordenança: 

ORDENANÇA REGULADORA DE LES FESTES MAJORS DE 

JULIOL DEL POBLE DE PEDREGUER 

 

     És voluntat de l'Ajuntament de Pedreguer promoure aquest 

Reglament amb la finalitat de continuar amb la tradició de les 

nostres festes, per aconseguir una major participació popular i 

protagonisme en la programació y desenvolupament de les festes. 

     També s‟estima oportú regular els drets i deures de totes les 
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persones, comissions, penyes, quadrilles d‟amics, entitats i en 

general tots els agents socials que en el seu conjunt fan possible 

la celebració de les diferents festes. 

     En un altre ordre de coses, convé tenir present que la 

competència per aprovar aquest Reglament deriva de les 

previsions que al respecte fan els articles 4 i 22 de la Llei 7/1985, 

de Bases de Règim Local. 

 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS. 

Article 1. L‟àmbit d‟aplicació del present reglament ve referit a tot 

el terme municipal de Pedreguer afectant també als seus nuclis 

disseminats. 

Article 2. En l‟àmbit de les activitats i funcions de caràcter 

general, les Comissions de Festes tindran plena capacitat 

d‟actuar, quedant subjectes a les normes i legislació vigent, així 

com a allò disposat en el present reglament. 

Article 3. Les diferents comissions de festes hauran de tenir en 

compte en la programació d‟activitats, per a la seua posterior 

aprovació per la Regidoria de Festes, els següents extrems: 

 

a.- La programació contemplarà a tots els sectors de la població, 

de tal manera que es propicie el major numero de participants de 

totes les edats en els esmentats actes. 

b.- Les activitats programades cessaran a les 5,00 hores, excepte 

les començades en divendres i dissabtes i les de la nit de foc. 

C.- Es prohibeix en via pública, la venda de begudes alcohòliques, 

a excepció de llocs degudament autoritzats dins del període de 

festes. 

D.- S‟haurà de tindre en compte la normativa vigent en matèria de 

protecció d‟animals si es tracta d‟actes o activitats en què 

s‟utilitzen. 

 

Article 4. La comissió encarregada d‟organitzar les festes haurà 

de comunicar com a mínim amb 2 mesos d‟antelació un esborrany 

del programa de festes que supose ocupació de via publica 

(cercaviles, orquestres, bous, espectacles pirotècnics, festivals, i 

tots els actes propis de la festa) per al seu estudi i aprovació, per 

tal d‟evitar duplicitat amb altres activitats i tenir un control de les 

activitats. 
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TÍTOL II. LA VIA PÚBLICA. 

Article 5. En les festes, s‟obrirà un període que es comunicarà en 

els mitjans de comunicació, per a la col·locació d'entoldats, taules, 

cadires. Aquella entitat, grup de veïns, penyes o altres que vullga 

col·locar-ne, haurà de comunicar-ho 15 dies abans de l‟activitat. 

No obstant això, en aquells vials on no es talle el trànsit, haurà de 

deixar-se un espai mínim de 2,50 metres per a circular; i, en tot 

cas, es garantirà el pas de vianants. La duració en l‟ocupació de 

via pública estarà condicionada per l‟espai sol·licitat, segons 

dificulte el pas de persones o vehicles. 

Article 6. Raons de civisme i convivència social exigeixen que 

qualsevol activitat en casal, penyes, o  kàbiles, respecte el 

calendari festiu, de manera que es fixarà un dia d‟obertura i un de 

tancament per sol·licitar l‟ocupació, i cessarà qualsevol activitat 

molesta a partir de les 1:30 hores entre setmana i a partir de les 

3,00 les nits de divendres i dissabte; així mateix haurà de cessar 

aquesta activitat entre les 15,00 i les 17,00. Per idèntic motiu, 

haurà de respectar-se el màxim de decibel·lis de so permesos en 

la normativa contra la contaminació acústica i en l‟ordenança 

municipal. 

 Article 7. En produir-se l‟acabament de l‟ocupació, l‟entitat 

organitzadora procedirà a la retirada dels elements instal·lats, 

deixant l‟espai lliure, així con en condicions d‟higiene i salubritat. 

 

TÍTOL III. CONDICIONS D’OBERTURA DE LOCALS DE 

PENYES EN LES FESTES. 

 

Article 8. Per tal de poder regular els anomenats “locals de 

penyes”, “kabiles”, “portelles”, o espais lúdics i festius de les 

diferents penyes o agrupacions festeres, caldrà que aquestes 

complixquen les següents condicions: 

a.- Per poder obrir un “local de penya”, aquest haurà d‟inscriure‟s 

en un registre on s‟indicarà una sèrie de dades per localitzar 

l‟espai i els seus responsables. Aquest es sol·licitarà almenys 20 

dies abans del començament de la festa. 

b.- El permís d‟obertura d‟un “local de penya” no suposa la 

concessió d‟una llicència d‟activitat de tipus comercial, sinó que es 

considera com un punt de reunió i oci per a millor gaudir de la 

festa per als propis constituents de la penya. 

c.- Queden exclosos de la seua activitat el servei de begudes 
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alcohòliques a menors, així com la venta a tercers amb finalitat de 

lucre. 

d.- Hauran de complir-se les següents mesures de seguretat: 

- El local haurà de reunir les condicions mínimes de seguretat e 

higiene. Deuran tindre W.C., sostre, llum i aigua. 

- No hauran de tenir materials inflamables. 

- La cabuda màxima serà d‟una persona per metre quadrat. 

- Les portes e eixides hauran de mantenir-se lliures de qualsevol 

obstacle. 

e.- La falta d‟inscripció en el registre, així com l' incompliment de 

les condicions de seguretat e higiene a les que es refereix l‟apartat 

precedent, donarà lloc al tancament i precinte del casal de penya. 

f.- Qualsevol activitat en la via pública haurà de tenir la 

corresponent autorització municipal i desenvolupar-se segons les 

condicions indicades en la mateixa. 

g.- Els components d‟una penya hauran de tenir netes les 

immediacions del local, a mes tardar a les 08:00 hores. 

h.- Amb relació a la música, es podrà tenir fins allò que marca 

l‟article 6  i, a partir d‟aquesta hora, no es podrà tenir cap aparell 

de música, instruments, etc. que no siga la conversa normal entre 

persones. La Policia Local del municipi queda facultada, a 

qualsevol hora, i davant les queixes reiterades de molèsties, per a 

retirar o clausurar provisionalment els aparells de producció de la 

fons sonora, així com per a establir el volum adequat a fer servir 

per dits aparells musicals en cada càbila. 

i.- Els responsables legals de la penya tindran com a mínim 18 

anys i tindran la responsabilitat de que es complixca aquesta 

normativa, per a la qual cosa tant els components de la penya 

com el registre de penyes tindran un llistat amb el nom i cognoms, 

adreça i telèfon de contacte de les persones responsables. La 

Policia Local quede facultada per a realitzar les oportunes 

revisions de las cabiles i locals emplenant la corresponent fitxa de 

dades dels usuaris i condicions del lloc, poguent clausurar 

provisionalment, qualsevol local que no reunixca les condicions 

mínimes de salubritat i seguretat. 

j.- Els “locals de penya”, s‟inauguraran el dia fixat en el programa 

de festes. Qualsevol casal que siga motiu de queixes per part del 

veïnat abans d‟esta data, s‟exposa al tancament durant el període 

de festes. 

k.- De l‟incompliment d‟aquesta normativa seran responsables els 
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propietaris de l´immoble, sinó existeix contracte d‟arrendament. En 

cas d‟existir, la responsabilitat recaurà sobre l‟arrendatari, i 

subsidiàriament, sobre l‟arrendador. 

l.- La Policia Local del municipi aplicarà la resta de normativa de 

caràcter general per tal de garantir l‟ordre públic i la seguretat 

ciutadana. 

 

TÍTOL IV. GOTS REUTILITZABLES DE L’AJUNTAMENT EN LA 

VIA PÚBLICA. 

 

Article 9. Són gots reutilitzables aquells que són d´un material 

que garantitze la durabilitat del mateix més enllà de 

l‟esdeveniment de torn i que contribuisquen així a la minimització 

dels residus. Serà l‟Ajuntament qui pose a disposició  de la 

Comissió de Festes i dels bars els gots reutilitzables. En qualsevol 

cas, els bars tindran independència a l‟hora de proveir-se d‟altres 

gots reutilitzables si ho creuen oportú. 

Article 10. Per tal de fomentar unes festes més netes i reduir els 

residus produïts durant la celebració d´aquestes durant tot l´any, 

será de compliment obligatori la utilització dels gots reutilitzables 

en aquelles begudes que hagen de ser consumides en l´espai 

públic en qualsevol festa organitzada per qualsevol comissió, 

quintos, associació o empresa. 

Article 11. Per aconseguir els gots hauran d‟anar al departament 

d‟economia de l‟Ajuntament per dir la quantitat que necessiten, i 

amb el rebut i import, aniran a fer el pagament al banc 

corresponent, després mostraran el justificant a la Regidoria de 

Festes o a l‟operari que transportarà els gots al lloc on es realitze 

la festa. 

Article 12. Ús dels gots reutilitzables 

 

1.- També s‟hauran de utilitzar els gots reutilitzables en cadascuna 

de les activitats que la Comissió de Festes organitze tals com 

sopars o dinars. 

2.- És opcional tant per a la comissió de festes com per als bars el 

cobrament del got, que no podrà superar l‟import d‟1 euro. 

3.-Si es decideix el cobrament del got, s‟haurà de informar a la 

gent, amb un cartell totalment visible en la barra, i a més 

verbalment. Quan el consumidor torne el got, la comissió i/o bar li 

retornarà l‟import d‟aquest. 
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4.-Queda totalment prohibit cobrar els gots i que no hi haja l‟opció 

dels consumidors de poder retornar-los. 

5.-Sempre i que els consumidors aporten un got reutilitzable 

podran ser servits amb ell, no quedant obligats a la compra del got 

de festes. 

6.-Queda totalment prohibit servir beguda en gots que no siguen 

reutilitzables per a consum en la via pública. 

 

TÍTOL V. RÈGIM DISCIPLINARI. 

Article 13. Als efectes del present Reglament es tipifiquen amb 

caràcter general les següents conductes o actuacions: 

- L‟incompliment dels preceptes del present reglament i altres 

normes o instruccions dictades per l‟Alcaldia o Regidor/a de 

Festes o altres òrgans municipals, tipificades com a infraccions. 

 - Es consideren infraccions: 

 

1.- Lleus, que suposaran una sanció fins a 200 euros: 

a- No tenir autorització d‟ocupació pública o no ajustar-se a 

l‟autorització rebuda. 

b- Falta de neteja en l‟espai públic en el programa autoritzat o 

incompliment del punt g de l‟article 8 del present reglament. 

c- Incompliment d‟horaris previstos en el programa autoritzat o 

previst en aquest reglament. 

2.- Greus, que suposaran una sanció de 201 euros fins a 400 

euros, i en cas de “locals de penya”, a més a més, tancament i 

precinte del casal: 

a- Incompliment de les condicions de l‟activitat sol·licitada així com 

de les especificacions de la seua autorització. 

b- Reiteració en la falta de neteja almenys amb tres ocasions. 

c- Reiteració en l‟incompliment d‟horaris previstos en aquest 

reglament almenys en tres ocasions. 

d- La transmissió a l‟exterior de la càbila de nivells sonors 

superiors als màxims permesos i/o causant molèsties al veïnat o 

incompliment de l‟horari de so. 

e- L‟emmagatzemament de materials inflamables i articles de 

pirotècnica. 

f- La no utilització de GOTS REUTILITZABLES per part d‟aquells 

que tenen l‟obligació de servir les begudes en ells. 

g- La comissió reiterada durant el mateix any de 3 infraccions 

lleus. 
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3.-MOLT GREUS que suposaran una sanció de 401 euros fins a 

600 euros. 

a- Les alteracions de l´ordre que pertorben el normal 

desenvolupament dels actes festius, espectacles organitzats o 

que puguen produir situacions de risc per al públic o participants. 

b- La comissió reiterada durant el mateix any de 3 infraccions 

greus. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. 

      L‟aprovació definitiva del present Reglament queda supeditada 

a l‟exprés acord del Ple Municipal de l'Ajuntament de Pedreguer i 

la seua posterior publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA. 

En allò no previst en el present reglament serà d‟aplicació 

supletòria: 

- Llei 7/1985 de Bases de Règim Local. 

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, text refós de les disposicions 

legals vigents en Règim Local. 

-Reial Decret 2586/1986, que aprova el Reglament d‟organització 

Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals. 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les 

Administracions públiques y del Procediment Administratiu Comú. 

-La resta de normativa reguladora de la seguretat ciutadana i de la 

circulació del tràfic. 

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA. 

     Aquest Reglament entrarà en vigor després de la seua 

publicació en el Butlletí Oficial de la Província una vegada passat 

el termini de 15 dies, previst en l‟article 65.2 de la Llei 7/1985, de 

Bases de Règim Local 

La qual cosa es publica per a coneixement general. 

 

Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i firmar qualsevol 

classe de documents relacionats amb aquest assumpte. 

 

2 Exposar al públic l‟ordenança 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 49 

de la llei 7/85. 
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MOCIÓ PSOE 

RASTRE 

5. Moció PSOE rastre. 

 

Vista la moció presentada al darrer Ple per el grup PSOE, sobre el 

rastre, dictaminada en la Comissió d‟Interior de 19 d‟abril, l‟Alcalde 

va presentar la següent esmena: modificar el punt 2, en els 

següents termes:  

2. Que el grup de treball creat per la Regidoria de Serveis 

Municipals per dinamitzar el „Rastro‟, incloga, si no està 

fent-ho ja, l‟estudi de la viabilitat de les següents 

mesures:.... 

Efectuada votació va ser aprovada per unanimitat. 

Es van produir les següents intervencions: 

El Sr. Salvador digué: “ja vam explicar la moció el plenari 

passat. L’esmena que ha fet Compromís no l’hem rebut, no sé, si  

l’han enviat per mail, jo no l’he rebut. No passa res, tenim 

capacitat per llegir-la i vore que és positiva. 

M’alegra que aquesta moció per fi estiga en el ple, com vaig 

dir en el plenari passat, és una qüestió per a què cadascú que 

volguera, aportara les seues propostes. Nosaltres vam presentar 

la moció tal qual, perquè la CUP ja ens havia dit que realitzaria 

l’esmena en la que estàvem d’acord, però va dir que la 

presentaria perquè és una proposta d’ells i volíem que així 

constara. Ja sabeu que l’objectiu és dinamitzar un poc el rastre i 

ara també el mercat dels dissabtes, que, com sabeu, ha baixat 

l’afluència de gent, paradetes, etcètera”. 

 El Sr. Server digué: “el correu es va enviar ahir a les 12.21 

hores. Com ja vam comentar en l’anterior Ple, des de Compromís 

no acabàvem de veure la urgència d’aquesta moció, especialment 

en la mesura que des de l’equip de govern s’està treballant ja, a 

través del grup de treball creat a l’efecte des de la Regidoria de 

Comerç. Per això vam votar en contra de la urgència de la moció, 

de manera també que tinguérem més temps per a traslladar a la 

resta de grups la tasca del grup de treball, convidar-los a sumar-

s’hi i presentar les esmenes corresponents a la moció, de part de 

Compromís s’ha presentat esta i agrair que s’haja aprovat i per 

tant, votarem a favor de la moció en l’esmena.” 

 

El Ple de l‟Ajuntament per unanimitat dels 13 membres, acordà 

aprovar la següent proposta en els següents termes:  
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PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 

PER IMPULSAR L‟ACTIVITAT DEL RASTRE DEL DIUMENGES. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Des de fa anys es celebra cada diumenge el "Rastre" en el 

Polígon Industrial les Galgues, aquest "Rastre" o mercat està 

gestionat directament per l'Ajuntament qui s'encarrega de la seva 

organització, promoció i gestió econòmica d'aquest. 

Tradicionalment, cada diumenge s'acosten a Pedreguer 

milers de persones per visitar el Rastre, el que genera una 

activitat molt important i que repercuteix positivament en molts 

aspectes en el nostre poble. 

A banda de generar activitat econòmica i doner a conèixer a 

Pedreguer com a destinació d'oci i turisme, també te una funció 

social i solidària amb el donatiu per l'aparcament dels visitants i 

que setmana rere setmana la gran majoria d‟associacions del 

poble alternen aquesta tasca. 

Els ingressos que obtenen aquestes associacions sense 

ànim de lucre tenen un impacte directe en les veïnes i veïns de 

Pedreguer, i en les persones mes necessitades gràcies a la gran 

activitat que realitzen. Moltes d'aquestes associacions, el rastre 

dels diumenges els ajuda considerablement en la seva tasca i els 

permeteix continuar la seva llavor. 

Des de fa un temps, el nombre de visitants i de punts de 

venda s'ha reduït considerablement, els motius d'aquesta reducció 

potser siga l'aparició de nous mercats els diumenges en pobles 

veïns que competixen directament amb el de Pedreguer. Com que 

és l'Ajuntament de Pedreguer qui dirigeix i gestiona d'una forma 

directa el Rastre, és el responsable d'impulsar-lo i promoure'l. 

Per tot això, s‟adopten els següents, 

 

ACORDS 

 

1. Realitzar un estudi per saber quins son els motius concrets de 

la forta baixada de visitants, tant al Rastre com al Mercat del 

dissabte, així com elaborar un pla estratègic a curt i llarg termini 

que determine les accions a realitzar per tal de revitalitzar-los 
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cercant el benefici sobre el conjunt del municipi. 

2. Que el grup de treball creat per la Regidoria de Serveis 

Municipals per dinamitzar el „Rastro‟, incloga, si no està fent-ho ja, 

l‟estudi de la viabilitat de les següents mesures: 

a) Reduir la taxa que es cobra a cada venedor, per incentivar 

la incorporació de noves paradetes. 

b) Promocionar i publicitar el Rastre i el mercat en el mitjans 

de comunicació. 

c) Crear activitats complementàries al Rastre i mercat, com 

ara actuacions musicals, activitats culturals, etc. 

d) Crear un espai gratuït dins del Rastre i/o mercat, perquè 

associacions i comerços de Pedreguer puguen exposar els 

seus productes i així donar a conèixer el teixit associatiu i 

comercial de Pedreguer. 

3. Elaborar una estadística de l‟evolució dels punts de venda i dels 

visitants al Rastre i al mercat dels dissabtes. 

 

 

PROPOSTA DE 

NO RENOVACIÓ 

DE LA 

CONCESSIÓ DE 

LA AP-7. 

6. Proposta de no renovació de la concessió de la AP7. 

Es dona lectura a la següent proposta:  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 A la Marina Alta i la Safor sempre ha existit un greuge comparatiu amb la 

resta de comarques veïnes pel que fa a les comunicacions per carretera. La 

seua situació geogràfica, al límit entre les províncies de València i Alacant, 

provoca que, tot i ser comarques d'una elevada activitat turística i econòmica, 

queden oblidades pel que fa a les infraestructures de comunicació que engloben 

les dues grans ciutats del País Valencià, València i Alacant, tant és així que les 

connexions per carretera més eficients passen pel pagament de peatges a tots 

els usuaris que vulguen seguir el trajecte nord-sud de connexió entre els dos 

grans nuclis econòmics del territori valencià. Una infraestructura, l’AP-7, que 

forma part de la ruta europea E-15 i que fou construïda per recomanació i 

finançament del Banc Mundial, i que, a la Marina Alta, el primer tram en 

construir-se va ser el d’Ondara-Altea el 1979 i, finalment, el tram d’Ondara-

Xeresa el 1985. 

Una autopista que tenia una concessió fins al 31 de desembre del 1996 i que va 

ser prorrogada fins al 31 de desembre de 2019 sense que els diferents governs 

centrals escoltaren les demandes de la societat de la Marina i la Safor. 

Aquest greuge suposa un sobrecost econòmic a les empreses de la Marina i la 
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Safor que han de pagar els peatges per a poder exportar els seus productes o, 

simplement, per a desplaçar-se de nord a sud de la comarca. 

No sols afecta les empreses sinó també a qualsevol persona resident a alguna 

d’aquestes comarques, ja que el camí més ràpid i segur per a desplaçar-se de 

nord a sud és l'AP-7, no debades la N-332 pel seu pas per la Marina arreplega 

alguns dels punts amb major sinistralitat del seu recorregut i a la Safor creua 

alguns dels pobles amb més retencions del seu recorregut. 

Si parlem de xifres al llarg de totes les comarques del sud els accidents amb 

víctimes per carreteres interurbanes, amb dades del 2015, sumen més de 1200 

amb 36 morts i més de 1900 persones ferides, unes xifres que caldria rebaixar al 

màxim. 

Aquestes xifres vénen donades per la quantitat de trams d'especial risc 

d'accidents a les carreteres que transiten aquestes comarques, 30, que 

concentren la majoria de punts negres de tota la demarcació de carreteres i que 

s'hi han inclòs en diferents informes sobre sinistralitat en carreteres com els de 

l'EuroRAP. 

Entre els trams més perillosos de tot l'Estat podem citar l'N-325 entre els punts 

quilomètrics 16 i 17 entre Crevillent i Asp o els de l'N-340 a l'altura d'Alcoi, a més 

d'altres com tot el recorregut per la província d'Alacant de l'N-332 (amb un tram 

de concentració d’accidents concretament al terme de Pedreguer), l'N-340 entre 

Crevillent i Múrcia, l'N-338, o l'N-344 entre Villena i la Font de la Figuera.  

Totes aquestes vies conformen corredors de transport essencials per a les 

comarques del sud si no es vol passar pel sobrecost de l'AP-7. Vorejar aquest 

sobrecost suposa augmentar la quantitat de vehicles pesats a les carreteres, 

cosa que en molts casos pot dificultar més el, ja de per si, difícil trànsit per 

aquestes carreteres. 

A més dels factors seguretat i economia, no usar l'AP-7 pot implicar en molts 

casos fins a triplicar el temps de viatge, com és el cas de desplaçar-se des de la 

Marina Alta fins a la ciutat d'Alacant, passant per alguns dels trams més 

perillosos de transitar i passant per l'interior de moltes poblacions. 

Per tot això: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

L’Ajuntament de Pedreguer insta al Consell a: 

1.- Demanar al Govern Central que, després del 31 de desembre de 

2019, quan venç la concessió de l’AP-7, no renove la concessió 

ni n’oferisca una de nova perquè passe a ser de gestió pública i 

gratuïta a les usuàries i usuaris. 

2.- Inste al Govern Central que les persones residents a la Marina 

Alta i la Safor tinguen, fins a la reversió total del servei, gratuïtat 

de pas per l’AP-7, almenys entre els peatges de Xeresa i 
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Benidorm, per la falta d’alternatives econòmiques i ràpides de 

transport per carretera entre aquests trams. 

3.- Inste al Govern Central perquè es bonifique, fins a la reversió 

total del servei, a tots els usuaris i usuàries de vies amb peatge 

que passen pel País Valencià, els trams, entre peatges, afectats 

per obres o que eixos trams siguen gratuïts mentre hi haja 

obres. I que s’actue d’igual manera amb els trams amb obres de 

les carreteres N-332 i N-340 perquè es puga agafar com a 

alternativa gratuïta la AP-7. 

4.- Inste al Govern Central que els vehicles pesats tinguen, fins a la 

reversió total del servei, gratuïtat de pas per les vies amb 

peatges en el seu recorregut entre els peatges de  Favara i el 

Cap Roig a Torrevieja. 

5.- Faça arribar els presents acords als Grups Parlamentaris de les 

Corts Valencianes, a les Corts Valencianes i al Gobierno 

d’Espanya. 

 

Es van produir les següents intervencions: 

El Sr. Prats digué: “el grup municipal de la CUP votarem a 

favor de la moció, però voldríem comentar algun argument més, a 

banda dels que s’expressen al text proposat. 

1 - Les circumval·lacions que s’han fet amb carreteres que 

passaven per dins de municipis de manera paral·lela a l’AP7, han 

significat una despesa pública innecessària, especulació i 

destrucció del territori, per una infraestructura que ja estava feta i 

només calia llevar-li els peatges. 

2 - La política territorial i nacional del govern espanyol de 

dificultar les relacions entre les comarques dels Països Catalans 

provoca les carències en quant a infraestructures de comunicació 

que tenim. 

3 - El vergonyós rescat d’algunes autopistes, on com de 

costum, es privatitzen beneficis i es socialitzen pèrdues. 

4 - I per últim, manifestar-nos contraris també al habitual 

model de gestió privada dels serveis públics on les treballadores i 

treballadors sempre som els que eixim perjudicats. 

Per tot això, cal fer tot el possible, respecte el cas que ens ocupa, 

per alliberar de peatges l’AP7.” 

El Sr. Salvador digué: “des del grup Socialista votarem a favor 
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d’aquesta moció.  

Els ciutadans que viuen a les Illes Balears, pel fet de viure 

allí, tenen un descompte (no sé exactament quin) en els 

desplaçaments, vaixells... nosaltres no tenim cap descompte per 

desplaçar-nos a València o Alacant. Tampoc tenim tren, en fi, 

estem prou marginats en comparació a altres comunitats 

autònomes. En altres comunitats autònomes, governades pel PP, 

es rescaten les autopistes i ací no. Per tant, mentre estiga el 

govern del PP, que sols pensa en rescatar les autopistes en 

Madrid, els que estem lluny de Madrid o lluny del centre 

d’Espanya ens tenen totalment oblidats.” 

El Sr. Ferrer digué: “el grup Popular recolzarà la moció 

presentada per l’equip de govern, tot i que veiem una errada en 

quant als termes precisos que conté la mateixa, donat que el 

terme País Valencià no existeix com a tal i l’article d’autonomia en 

l’article 1 ens diu que la denominació és la de Comunitat 

Valenciana, i per tant, si hem d’enviar això a Madrid, segurament, 

haurà d’ajustar-se el terme. 

L’important no és això, (sols deixar el nostre vot particular del 

nostre grup a eixa apreciació) és que esta reivindicació, que és 

justa, ja fa anys que es planteja des d’ací i inclús des de 

l’Ajuntament de Pedreguer. En 2010 ja es va aprovar una moció 

en la qual es demanava que es tramitara a les Corts Valencianes 

una proposició de llei per a què s’alliberara el peatge de 

l’autopista. Açò és el pas previ, perquè la competència de 

carreteres la té Foment i aquest depén del govern central. En el 

govern central, li diré al portaveu del PSOE que tant es queixa, 

també va estar el PSOE durant molts anys i no se li va ocórrer ni 

alliberar l’autopista, per tant, no és patrimoni exclusiu del PP 

mantindre l’autopista en l’actual situació. Els anys que va estar el 

PSOE tampoc es va dignar a fer-ho. 

 Eixa reivindicació sempre ha vingut acompanyada de totes 

les propostes per a què, en termes legals, es poguera revertir la 

situació, en aquell moment, en 2010, era a través d’una proposició 

de llei, que també el tripartit del botànic haguera pogut impulsar 

abans, si eixa era la intenció, i no calia esperar-se al venciment de 

la concessió. Un altre motiu és que si s’aprova eixa proposició de 

llei en el govern central, en Les Corts, el que suposaria és la 

finalització d’eixa situació, no hi haurà ni pròrroga i, finalitzada la 

concessió, s’acabarà tot perquè estarà regulat en una proposició 
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de llei.  

Entenem que el que es presenta és una reivindicació antiga i 

no va més enllà del formalisme de que aplique la moció i arribe a 

les Corts i estes la transmeten al govern central com arriben 

moltes. Pensem que haguera segut més adient i més adequat  

reiterar eixa proposició de llei, que segurament en Les Corts tal 

com es va aprovar en el 2010, s’haguera pogut aprovar donat que 

les forces que estan en el tripartit són partidaris, inclús els que 

estan a l’oposició, que s’allibere l’autopista. Per tant, recolzarem la 

proposta.” 

El Sr. Server digué: “no és la primera volta que aquest Ple 

debat la qüestió de l’alliberament de l’AP-7 sol·licitant la fi de la 

concessió i dels peatges. Ja va fer-se per unanimitat a l’octubre 

del 1992, també per unanimitat al març del 1997 i igualment per 

unanimitat a l’abril del 2012. Que siga un tema recurrent en el 

temps no ha d’estranyar-nos, en la mesura que es tracta d’un 

clam compartit per la pràctica totalitat dels habitants de la nostra 

comarca i de les comarques veïnes també afectades que han vist 

escurades les butxaques dels seus veïns i destruït bona part del 

territori. Un exemple el tenim com es comentava en la xarrada de 

l’altre dia, en la variant que s’està fent encara ara entre Favara, 

Cullera  i Sueca. 

Al llarg de tots aquests anys s’han succeït les iniciatives que 

hem dut a terme des de Compromís i abans des del BLOC i la 

UPV per demanar l’alliberament de l’AP-7, però sempre han topat 

amb el mur d’un govern de l’Estat que aparentment està més 

interessat en beneficiar les empreses amigues que no en el 

benestar del veïns de les nostres comarques. 

En aquest sentit, a la pregunta feta al Govern pel senador de 

Compromís Carles Mulet el març de 2017 sobre si es té previst 

prorrogar la concessió, el Govern va respondre-li que “la intención 

del Gobierno es no prorrogar el plazo concesional; finalizado 

dicho plazo, revertirá a la Administración General del Estado, que 

decidirá a partir de ese momento la forma de explotación de la 

autopista”. Intenció que aplaudim i que esperem que s’aprofite per 

a acabar d’una volta amb la concessió que ja fa massa anys que 

dura. Encara que no seria la primera volta que el Govern canvia 

d’opinió en perjudici dels valencians i les valencianes: en aquest 

sentit, pareix que a una pregunta socialista el mateix Govern ha 

respost enguany que no té previst alliberar l’autopista al seu pas 
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per terres valencianes. 

Siga com siga, considerem que ara és un bon moment per a 

recordar als que han de prendre la decisió sobre el tema que a 

Pedreguer, a la Marina Alta i al País Valencià estem farts de pagar 

i repagar per una infraestructura ja sobradament amortitzada. 

Per això, votarem a favor de la moció, que d’altra banda, ja 

es va aprovar en Corts amb el vot favorable de tots els grups i 

l’abstenció del PP. 

Finalment, dir-li al portaveu Popular que estiga tranquil i que 

no patisca que estic segur que en Madrid sabran entendre el 

terme País Valencià igual que quan els enviem una comunicació i 

diem Espanya i no diem el nom oficial que és el Regne d’Espanya 

o Reino de España, també ho entenen i supose que quan diem 

País Valencià també ho entendran.” 

El Sr. Ferrer afegí: “tinga la seguretat de que estic 

absolutament tranquil que ho entendran”. 

L‟Ajuntament per unanimitat acordà aprovar la proposta. 

RATIFICAR 

RESOLUCIÓ DE 

SUPORT ALS 

BOMBERS DE LA 

ONG PROEM-

AID 

7. Ratificar resolució de suport als bombers de la ONG 

PROEM-AID. 

 

Es donà lectura a la següent resolució:  

  

 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SOLIDARITAT I 

SUPORT ALS BOMBERS MANUEL BLANCO, JOSÉ ENRIQUE 

RODRÍGUEZ I JULIO LATORRE, DE L’ONG PROEM-AID 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

 És sobradament coneguda la monumental tragèdia 

humanitària desencadenada per l‟èxode massiu produït a la 

Mediterrània occidental, central i, especialment, oriental, a partir 

del 2015 i com a conseqüència, entre altres factors, dels 

incomptables conflictes bèl·lics del Pròxim Orient. Un flux que 

empeny les persones a llançar-se a la mar, en condicions de 

potencials nàufrags, per tal de fugir de la guerra. Homes, dones, 

xiquets, xiquetes, arriscaven i arrisquen les seues vides per assolir 

la seguretat que han de proporcionar-los els Estats, d‟acord amb 

els tractats internacionals. 

 En el marc d‟aquesta dramàtica circumstància, els bombers 
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professionals Manuel Branco, Julio Latorre i Enrique Rodríguez, 

membres de l‟ONG PROEM-AID, acudiren, per iniciativa pròpia, a 

l‟illa de grega de Lesbos per tal de desenvolupar-hi activitats de 

rescat i salvament marítim. PROEMAID és una associació sense 

ànim de lucre, inscrita al Registre Nacional d‟Associacions, i que 

està constituïda per professionals de l‟emergència que presten el 

seu treball de forma voluntària i altruista. La seua encomiable 

tasca ha rebut nombrosos reconeixements, entre els quals es 

troba el XXV Premi d‟Honor Vila de Pedreguer a la Defensa de les 

Llibertats i la Solidaritat (2016). 

Des de l‟inici de la missió a Lesbos, PROEM-AID ha comunicat el 

seu treball al ministeri espanyol d‟Afers Estrangers, a través de 

l‟ambaixada espanyola a Grècia, i a les autoritats gregues 

competents i, directament, a la guàrdia costanera. 

 En el desenvolupament de la seua tasca, els tres bombers 

esmentats foren detinguts, en la matinada del dijous 14 de gener 

de 2016, per la guàrdia costanera grega i posats a disposició 

judicial per un suposat delicte de tràfic de persones, en grau de 

temptativa, i de possessió d‟armes. Concretament, foren arrestats 

juntament amb dos voluntaris danesos més, aquests pertanyents 

a l‟ONG Team Humanity, en una nau de la qual es trobaven 

circumstancialment embarcats els membres de PROEM-AID la nit 

en què foren detinguts. Els tres bombers acudiren a la crida de 

l‟ONG danesa per a eixir a la mar, en haver rebut l‟avís de 

l‟existència d‟una embarcació en problemes. En tornar a port, 

després de buscar-la sense èxit, la nau danesa fou interceptada 

en aigües gregues, sense migrants a bord, tal com testimonia 

l‟expedient judicial. 

Després de tres dies d‟arrest en els calabossos de la 

guàrdia costanera de Mitilene, i havent rebut l‟assessorament 

lletrat d‟un advocat grec, els tres bombers andalusos foren posats 

en llibertats, previ abonament d‟un dipòsit de cinc mil euros 

cadascun per tal de garantir la seua compareixença en la vista 

oral fixada per al 7 de maig de 2018, en la mateixa localitat, la 

capital de Lesbos. 

 Cal recordar que, a més d‟haver estat interceptats sense 

migrants a bord, el Dret del mar –ordenament jurídic d‟obligat 

compliment– i, en especial, el Conveni sobre Seguretat de la Vida 

en la Mar, SOLAS, i Sobre Busca i Rescat, SAR, imposen 

obligacions irrenunciables sobre el salvament de nàufrags, sense 
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perjudici de l‟estatut jurídic del nàufrag, i imposa, indubtablement, 

al socorrista l‟obligació del trasllat d‟aquell a un port segur. 

Tot i les adversitats i la desafortunada criminalització de 

l‟activitat de tres dels seus membres, PROEM-AID continua 

desplegant, a hores d‟ara, la seua encomiable tasca de busca i 

rescat en aquestes i altres localitzacions de la Mediterrània. 

 Per tot el que s‟acaba d‟exposar, i vistes les notòries 

qualificacions professionals, i tenint plena confiança en l‟absoluta 

innocència en els càrrecs que se‟ls imputen, l‟Ajuntament de 

Pedreguer 

 

 RESOL 

 

 Primer.- Manifestar el seu suport als bombers Manuel 

Blanco, José Enrique Rodríguez i Julio Latorre per la seua tasca 

humanitària, realitzant treballs de rescat i salvament a l‟illa grega 

de Lesbos. 

 Segon.- Expressar la seua plena confiança en la innocència 

dels esmentats bombers respecte dels càrrecs que injustament 

se‟ls imputa, brindant-los amb la present declaració el seu més 

ferm suport i solidaritat. 

 Tercer.- Reconéixer públicament, una vegada més, la utilitat 

i el caràcter humanitari de l‟ONG PROEM-AID (distingida amb el 

XXV Premi d‟Honor Vila de Pedreguer a la Defensa de les 

Llibertats i la Solidaritat), com a organització constituïda per 

professionals de les emergències que presten el seu treball de 

manera voluntària i altruista en la realització de tasques de 

salvament marítim d‟homes, dones, xiquets i xiquetes en 

circumstàncies extremes. PROEM-AID no és, en cap cas, 

mereixedora de la criminalització de què és objecte actualment en 

aquest i altres casos semblants.  

 Quart.- Expressar una vegada més la seua ferma convicció 

en el dret de tots i totes els i les sol·licitants d‟asil, refugi o 

qualsevol altra forma de protecció internacional subsidiària, a 

sol·licitar aquest estatut en les condicions que estipulen els 

convenis internacionals, i tot això més enllà del reconeixement 

que suposa el compliment del deure irrenunciable d‟auxili a 

nàufrags –independentment de l‟estat jurídic que aquests tinguen 
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o a què espiren–, que queda acreditat en la públicament 

celebrada tasca dels tres bombers andalusos i de l‟ONG a què 

pertanyen. 

 Cinqué.- Traslladar la present resolució al Ministeri d‟Afers 

Exteriors i de Cooperació, per tal que siga traslladada al Govern 

de Grècia. 

Es van produir les següents intervencions: 

El Sr. Ferrer digué: “compartim, com no podia ser d’altra 

manera, la intenció d’aquesta associació i la finalitat que és la de 

salvar vides, i com no, respectem tota la voluntat que li posen a 

l’hora d’ajudar a tota mena de persones. Per tant, donem tot el 

recolzament a aquesta associació en la mesura que els 

coneguem personalment perquè han estat ací en el municipi de 

Pedreguer premiats.  

Dit açò, també cal mencionar que estem parlant d’un suposat 

delicte i que no hi ha res firme, fins que no es dicte una resolució 

no hi haurà cap situació dolenta per a aquestes persones. Estem 

en una fase (em sembla que el juí se celebrarà prompte) en la 

qual és molt fàcil fer valoracions, però l’associació té una finalitat i 

potser després les persones actuen d’alguna forma que siga al 

marge de l’associació o que puga incórrer en algun tipus de 

delicte, a més quan estem actuant en un país estranger que té 

una sobirania a l’hora d’actuar. Per tant, hem de deixar que siguen 

els jutges els que es pronuncien i estem segurs que els 

declararan innocents, perquè l’indici de que estiguen en llibertat, ja 

és un bon indici de que els fets dels quals els acusen no són 

greus. 

El nostre recolzament a aquestes persones en la mesura en 

que de les proves que es dirimisquen en el procediment estem 

pràcticament convençuts que quedaran lliures i absoltes. Gràcies”. 

El Sr. Server digué: “des de Compromís donarem suport a la 

moció perquè pensem que no podem permetre la criminalització 

de les tasques humanitàries de salvament que realitzen entitats 

com PROEM-AID. Atés que aquesta organització va rebre el XXV 

Premi d’Honor Vila de Pedreguer i que van deixar una empenta 

important, crec jo, en totes les persones que van entrar en 

contacte amb ells, des de l’alumnat de l’institut a les persones que 

van assistir a les xarrades que van oferir, el mínim que pot fer 
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aquest Ajuntament és mostrar-los la nostra solidaritat i suport a 

banda de seguir col·laborant econòmicament amb ells com ja hem 

fet aquest any. 

La moció original és una moció de la Comissió Espanyola 

d’Ajuda als Refugiats i va ser aprovada per unanimitat al 

Parlament Andalús (els bombers són andalusos).” 

Vist el dictamen de la Comissió d‟interior de 19 d‟abril, el Ple de 

l‟Ajuntament per unanimitat acordà ratificar la resolució. 

 

INFORMES 

ALCALDIA  

8. Informes Alcaldia. 

El Sr. Alcalde informà el següent: “com ve sent habitual des 

de fa uns mesos i per manament de la Comissió d’Igualtat, 

recordem les dones assassinades des de l’últim plenari fins ahir. 

En aquest cas, m’agradaria comentar la crida que des 

d’aquest equip de govern i supose que de la mateixa ciutadania 

de Pedreguer, dir que moltes vegades es fa difícil acatar les ordes 

judicials i, respectar-les, cada vegada es fa més difícil respectar 

les sentències judicials. La sentència que ha eixit hui, fa quasi 

inútil que estos recordatoris que fem tots els mesos tinguen algun 

resultat positiu, perquè mentre es donen estes sentències, es 

dóna ales a que es seguisquen assassinant a dones. La sentència 

tristament donada a conèixer hui sobre la manada de 9 anys de 

presó per abús i no per agressió, és una vergonya, perquè en la 

rel dels assassinats masclistes està el fet que abusar de les dones 

sembla que, amb esta sentència, estiga permés o siga pecata 

minuta.  

Tristament també vore o saber que alomillor si estos cinc 

individus haguérem fet les seues accions cantant un rap, amb un 

nas de pallàs o amb una bufanda groga, possiblement, la 

sentència haguera segut en altre sentit. 

Dit açò, i expressat el malestar d’aquest equip de govern en 

esta sentència, passem, per a què quede constància del nom de 

les dones assassinades des del darrer ple. 

 30/03/2018 Maria del Carmen, 49 anys Albox 

(Almeria) la víctima havia denunciat la seua parella 

en diverses ocasions des del 2014 i se li va dictar 

orde d’allunyament al agressor que va se absolt en 

tres judicis. 

 09/04/2018 Patricia Zurita Pérez, 40 anys Blanes 
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(Girona) va ser apunyalada pel seu marit, la parella 

estava en procés de divorci. Deixa orfe un menor de 

10 anys encara que era mare de dos fills de 22 i 29 

anys. 

 11/04/2018 nom i cognoms no coneguts 39 anys 

Murcia, la dona va morir apunyalada per la seua 

parella que va fugir després del feminicidi fins ser 

detés per la policia. Deixa orfe un menor d’edat. 

 20/04/2018 Maria José, cognoms no coneguts de 43 

anys de Vitòria, la dona va ser degollada per la seua 

exparella, deixa orfes una filla i un fill menors d’edat.  

 

Aquestes són les xifres oficials, després tenim els 

feminicidis familiars: 

 28/03/2019 Elena Africa de 58 anys a Alacant, la 

dona va ser assassinada en una vintena de 

punyalades per un home veí de l’habitatge de la mare 

de la víctima. Va ser detingut com a presumpte autor. 

Un home que ja tenia antecedents entre ells un 

delicte contra la integritat física segons fons pròximes 

a la investigació policial. 

 27/03/2018 Antonia Parra de 56 anys Torres de 

Tafaneres (Murcia) detingut com a principal sospitós 

el seu fill gran, al mateix crim va ser assassinat també 

el fill menor d’Antonia de 23 anys. 

 05/04/2018 Felisa Alvarez Navarro 72 anys, Sabadell. 

Va ser apunyalada fins la mort pel seu gendre en el 

negoci familiar fundat per la víctima. 

 18/04/2018 Pilar Ovejas de 72 anys en Olite 

(Navarra) assassinada al costat del seu marit pel seu 

fill amb una pistola utilitzada per sacrificar bestiam.   

 20/04/2018 Florentina, cognoms no coneguts, 69 

anys Vitòria, assassinada amb la seua filla Maria 

José pel seu exgendre que la va ferir de gravetat i va 

pegar foc a la casa. 

 31/03/2018 N.A. 48 anys Roquetas de Mar. Va ser 

trobada morta en signes de violència per la seua 

companya de pis, a l’espera de més informació la 

qual hem classificat com un cas sense informació 
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suficient. 

Tristament, portem des de començament d’any 29 

assassinats de dones, 19 d’ells no oficials i sentències com la que 

he comentat al principi no ajuden a eradicar. 

Els regidors/es han rebut contestació a les preguntes fetes al 

darrer plenari en aquelles que hem pogut contestar.” 

 

MOCIONS, 

PRECS I 

PREGUNTES 

9. Mocions, precs i preguntes. 

El Sr. Arbona va fer una consideració: “el passat 12 d’abril, 

al DOGV s’han aprovat les bases reguladores de subvencions 

destinades a municipis de menys de 50.000 habitants per finançar 

actuacions que faciliten la millora de l’accessibilitat de les cases 

consistorials i altres edificis. Volia vore si podríem utilitzar esta 

subvenció perquè ací, per exemple, per vindre als plenaris... a 

vore si podrien posar un ascensor o alguna cosa.” 

El Sr. Alcalde contestà: “estem demanant els projectes per 

participar en eixa subvenció.” 

El Sr. Noguera preguntà: “bona nit. Ens agradaria saber si el 

projecte del Pla de Desenvolupament Agrari ja està finalitzat”. 

La Sra. Barber contestà: “se’ns va dir que prompte es 

convocarà. Vaig parlar amb Héctor la setmana passada i em va dir 

que en dos setmanes, quan ho tinga tot enllestit, ens avisarà i 

llavors us avisarem a vosaltres”. 

El Sr. Alcalde afegí: “ha enviat un correu esta vesprada, 

perquè està pendent, de la reunió que es va fer en la Cooperativa 

de Pego, per perfilar una reunió per vore el dels bancals erms i ha 

comunicat que en una setmana, pensa, que el que ha comentat la 

Regidora.” 

El Sr. Noguera preguntà: “fa uns 6 mesos que es va aprovar 

una moció de la CUP en suport al programari lliure. Ens poden dir 

si des de l’equip de Govern s’ha iniciat ja l’estudi de la viabilitat per 

a la migració a programari lliure?”. 

El Sr. Server contestà: “encara no”. 

El Sr. Noguera preguntà: “i l’estudi per a establir com a 

clàusula de mèrit el seu ús en les contractacions?.” 

El Sr. Server contestà: “tampoc”.  

El Sr. Ferrer va fer un prec: “últimament, detectem que els 

missatges no ens arriben o al lloc adequat o com deuria per 

correu electrònic. Com que s’envien els correus electrònics 

particulars, la proposta seria: que l’Ajuntament dotara a cada 
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regidor d’un compte institucional personalitzat on es reberen totes 

les notificacions de l’Ajuntament. Als correus privats entren molts 

missatges i es remesclen totes les informacions, les que vénen de 

l’Ajuntament amb les particulars. Per tant, si no és molt gravós per 

l’ajuntament el fet de dispondre d’uns comptes lliures institucionals 

que es pogueren adherir a cadascun dels regidors, pensem que 

seria més fàcil rebre les notificacions que rebem de l’ajuntament i 

no es crearia eixa dispersió que, moltes voltes i, últimament, les 

notificacions han anat un poc no molt correctes. El prec seria si es 

pot estudiar eixa possibilitat”. 

El Sr. Server contestà: “sí, podem estudiar-ho. La qüestió és 

que en els informàtics en que treballem, ens han recomanat 

sempre que no donem correus de nom personalitzats per a 

regidors, perquè ja s’han donat altres voltes i va haver-hi alguns 

problemes a l’hora de retornar els correus. Llavors, una possibilitat 

seria crear correus pels grups polítics en lloc de crear un correu 

personalitzat per a cada regidor.” 

El Sr. Alcalde digué: “depenent el nombre de regidors/ es 

pot posar, per exemple: pp1, pp2. És cert que, per exemple, 

l’equip de govern no en té cap personalitzat, perquè passa això, 

està: alcaldia, turisme, participació, cultura i no estan 

personalitzats. Altres ajuntaments sí que els tenen personalitzats, 

ací hi ha un problema, que tampoc és molt gran i és que quan es 

canvia de corporació, eixos canvien i el regidor/a s’ha acostumat a 

utilitzar-lo (com passava en algun cas) i per tant, hi ha uns 

problemes. És una bona idea i una de les possibilitats podria ser 

eixa: en compte de posar el nom, posar el nom del grup i 

1,2...Podem mirar-ho.” 

El Sr. Ferrer va fer un prec: “arran de les manifestacions que 

s’han fet des d’alcaldia en quan a les sentències que han eixit o 

que estan eixint, és just i lloable que els ciutadans ens preocupem 

o no estiguem conformes en les sentències. Eixa sentència no és 

firme, es podrà recurrir i es recurrirà i anirà a instàncies superiors i 

es dirimirà la situació. Pense que no podem fer de forma tan 

lleugera manifestacions o posicionar-nos en contra o a favor 

d’unes sentències quan tal volta no coneguem tot el fons. 

Dit això, el preocupant de la violència no és que els jutges 

dicten una sentència, el preocupant és que governs d’Espanya, de 

comunitats com el govern de Navarra es posicionen a favor dels 

verdugos i deixe de banda a les víctimes: concretament a Alsasua 
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on dos Guardia civils i les seues dones van ser apallissades i no 

hem sentit cap col·lectiu feminista que es posicionara al costat 

d’aquestes dones apallissades i ha aparegut el govern al costat 

dels agressors. Pense que ací és on està el problema crucial, no 

en les sentències judicials, sinó, en alguns dirigents polítics o 

governs que sectorialment es posicionen a favor de la violència en 

certs  sectors.  

Matisar eixa situació, perquè és molt fàcil criticar les 

sentències però després, en situacions de grups polítics o governs 

que es posicionen a favor de la violència, que també genera 

violència de gènere i en aquest cas concretament a Alsasua, 

violència de gènere, sembla que estiga més permés.”  

El Sr. Prats digué: “pel que estava comentant ara, és una 

vergonya comparar eixos dos casos, justament al revés del que 

ha fet el portaveu del partit popular. És vergonyós que se’ls 

demanen moltíssims més anys a unes persones per una baralla 

de bar i que estiguen encara a presó i que després s’haja dictat la 

sentència que s’ha dictat a uns violadors. A més, quan s’ha vist, 

en el cas d’Alsasua, que s’ha publicat recentment un vídeo en el 

qual es desmunta l’acusació que se’ls feia en el que la suposada 

persona que hi havia rebut una pallissa, que tenia una camisa 

bruta de puntades i de xafons, està en la camisa blanca, 

planxada, en una integritat perfecta i no hi ha absolutament cap 

problema i inclús pegant manotades a la gent que està gravant. 

Per tant, ací queda totalment desmuntada la versió d’estes 

persones i queda acreditada que tenien raó i inclús en la moció 

que van aprovar a aquest plenari. 

Dit això, la pregunta que volien fer al govern municipal: 

l’estiu passat es van fer obres d’ampliació al gimnàs municipal, 

però sembla que no es va posar aire condicionat i que això 

condicionava els mesos de més calor. La pregunta és: hi ha algun 

motiu per no posar-lo i si hi ha intenció de fer-ho.” 

El Sr. Alcalde contestà: “crec que en les 8 o 9 propostes per 

a pressupostos participatius que hi ha, una d’elles és posar aire 

condicionat. No es va posar quan es va ampliar perquè no estava 

en el projecte. Es tindrà en compte. Si mitjançant pressupostos 

participatius eix, doncs, eix i si no eix doncs ho tindrem en compte, 

tot i que com usuari del gimnàs he estat en agost i es pot 

combinar sauna i gimnàs (és broma). Es tindrà en compte perquè 

és una petició dels usuaris del gimnàs.” 
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El Sr. Salvador preguntà: “hi ha data per convocar la 

comissió de seguiment de l’aigua? Hem vist que esta setmana, si 

no recorde mal, vàreu enviar l’informe sobre el tema de l’aigua de 

La Sella, veiem l’informe i no ens queda molt clar com ha anat el 

procés, pareix que haja anat bé, la conclusió pareix que siga 

positiva i que estiga tot correcte.”  

El Sr. Alcalde contestà: “data concreta encara no, però està 

previst fer, crec que en l’últim plenari vaig comentar que després 

de pasqua la farem i també estem pendent fer la liquidació de 

l’any passat. No està concretà, però està previst.” 

El Sr. Ferrer preguntà: “al plenari passat vàrem preguntar a 

l’equip de govern com estava el tema de la construcció del nou 

centre de salut; per la resposta que ens va donar el Sr. Alcalde, 

podem suposar que no hi ha cap intenció per part del govern 

valencià d’escometre eixa infraestructura i tampoc veiem cap 

intenció per part de l’equip de govern de Pedreguer i per part de la 

plataforma, que tan activa estava, per reivindicar el centre de salut 

de Pedreguer.  

En base a la resposta que ens va donar, tenen vostés algun 

pla de reformar el centre actual, condicionar-lo tal i com hauria 

d’estar condicionat”. 

El Sr. Alcalde contestà: “des de 2016 està el projecte per 

recondicionar-lo, estem a l’espera de que Marina Salut emprenga 

les obres de rehabilitació, que estan d’octubre. Com li vaig 

comentar en l’anterior plenari, eixes gestions estava fent-les en 

l’antiga Directora d’Inspecció General i ara està reprenent-les 

l’actual.  

Vam enviar el projecte a Conselleria i a Marina Salut i 

segons ens van contestar (si m’enganye, m’ho diu la regidora de 

sanitat) que en la comissió mixta de juliol, es va decidir que faríem 

una auditoria (no recorde el nom oficial) per vore si els diners que 

havia de gastar-se Marina Salut, ja se’ls havia gastat i per tant, 

eixes obres no les podia assumir (les obres de rehabilitació estem 

parlant) i si eixa auditoria donava a entendre que encara no havia 

arribat a la despesa que tenia contractà, hauria de fer-les Marina 

Salut. 

Resulta, segons en comuniquen des de Conselleria, que 

feta eixa auditoria, Marina Salut ja no assumeix les obres perquè 

(segons l’auditoria) ja s’ha gastat el que hauria de gastar-se en 

este període i per tant ho ha d’assumir la Conselleria. Estem en 
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eixa tessitura per vore si les acomet, però el projecte està des 

d’octubre-novembre de 2016, està el projecte que s’haurà de 

tornar a fer perquè s’haurà quedat desfasat.” 

 

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

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

de la qual cosa jo, el Secretari, certifique. 

 


