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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA 

EL DIA 31 DE MAIG DE 2018 

PER L’AJUNTAMENT EN PLE. 

 

A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Pedreguer, el 

trenta-u de maig 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 26 d’ abril 2018. 

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

sessió realitzada el dia 26 d’ abril 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 136 

a la 175 de 2018. La Corporació es donà per assabentada. 

MODIFICACIÓ 

ESTATUS 

MACMA 

3.- Modificació Estatuts MACMA. 

La Regidora de Cultura, la Sra. Miralles informà: “bona 

vesprada. Com ja es va informar en les comissions informatives, 

es tracta d’aprovar esta modificació, perquè cada vegada que es 

canvien els estatuts, ha de passar pel ple de tots els pobles, tal 

com es va fer quan es van incloure les regidores de turisme i 

joventut a la MACMA. Es tracta d’aprovar-ho per a què puguen 

tindre les competències educatives municipals, esportives i 

d’atenció a les persones per tota la població de la Marina Alta. 

Es tracta de fer la Mancomunitat un poc més gran i eficaç per 
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tots els pobles que la integrem.”  

Vist l'expedient de modificació  dels Estatuts  de la Mancomunitat 

CIRCUIT CULTURAL COMARCAL DE LA MARINA ALTA, i vist 

l’informe del Secretari, i de conformitat amb els articles 93 i 

següents de la Llei 8/2010, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat 

dels 13 membres, que supera la majoria absoluta del numero 

legal de membres de la Corporació, d’acord amb l’establert als 

articles 47.2 b) de la llei 7/85, 93.3 i 95.1 de la llei 8/2010 adoptà 

els següents acords: 

 

Primer.- Aprovar la Modificació dels Estatuts de la Mancomunitat 

CIRCUIT CULTURAL COMARCAL DE LA MARINA ALTA, en 

concret afegint l’apartat j) a l’article 3.1, en els següents termes: 

Article 3.- Objecte i competències 

1. Els objectius de la Mancomunitat seran, en relació al seu àmbit 

territorial els següents: 

j.- Promoció, participació i cooperació en la prestació de les 

competències educatives municipals, així com en les esportives i 

d’atenció a les persones per a tota la població de la  Marina Alta, 

així com en aquells altres serveis públics que contribueixen a 

satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal de la 

Marina i que la Mancomunitat puga assumir en l’àmbit de les 

seves  competències.”  

 

En cap cas implicarà una transferència genèrica de 

competències a la Mancomunitat i és requerirà, 

posteriorment, la subscripció dels corresponents Acords i / o 

Convenis. 

 

Segon- Traslladar aquest acord a la Presidència de la 

Mancomunitat.  

 

SOL·LICITUD 

D’INCLUSIÓ DEL 

PLA 

PROVINCIAL, 

4. Sol·licitud d’inclusió del Pla Provincial, amb obres del 

cementeri. 

La Regidora de Serveis Municipals, la Sra. Simó informà: 

“Com vostés saben, perquè he anat informant-los a través de les 
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AMB OBRES DEL 

CEMENTERI. 

Comissions Informatives, el Cementeri te greus problemes, 

donat que algunes seccions són molt velles, i amb l'agravant de 

que antigament les obres es feien d'una altra manera. 

Concretament, en les Seccions 1ª i 3ª ( ja s'han arreglat les 

teulades varies vegades, a més de que la separació interior 

entre nínxols es feia d'escaiola i degut a les humitats, aquesta 

s'ha deteriorat molt. De fet, en la Secció 3ª fa temps que no es 

soterra ningú, soterrant-los a les seccions noves del cementeri. 

A principis de l'any passat, es va elaborar un projecte per 

a l'ampliació del cementeri, donat que, si volem anar reparant i 

arreglant les seccions afectades, no tenim prou nínxols nous per 

a traslladar totes les restes. Aquest projecte consisteix en fer 

dos blocs de nínxols, un en l’actual Secció 3ª i l'altre a la part de 

darrere d'aquesta, és a dir, on actualment estan els arbres 

entrant per la part nova del cementeri; a més d'un altre bloc de 

nínxols en la part on actualment està soterrat el fundador de la 

Residencia. El pressupost d'aquesta ampliació és de 393.847,30 

€. 

Per aquest motiu, volem sol•licitar la inclusió d’aquesta, 

obra dins de Pla Provincial de Cooperació a les Obres i 

Serveis de competència municipal per a 2019, sol ,licitant la 

subvenció de 272.885,475 €, que equival al 75% del cost de 

l’obra, de conformitat amb les condicions d'aquest tipus de 

subvenció." 

 

Donat compte de l’edicte publicat al BOP núm. 54 de data 

16/03/2018, en el que s'obri termini per a sol·licitar la inclusió 

d'obres a l'empar de la Convocatòria del Pla Provisional de 

Cooperació a les Obres i Serveis de competència municipal per a 

2019, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDÀ: 

       1.- Sol·licitar la inclusió de l'obra denominada “AMPLIACIÓ 

DEL CEMENTERI DE PEDREGUER”, dins del Pla Provincial de 

Cooperació a les Obres i Servicis de competència municipal per a 

2019, amb un pressupost de 363.847,30 Euros (IVA inclòs). 

        2.- Sol·licitar la concessió d’una subvenció de 272.885,475 €, 

equivalents al 75 % del cost de l’obra, segons projecte redactat a 

l’efecte. 

       3.- Comprometre’s a comunicar l’obtenció de qualsevol 

subvenció, procedent d’altres departaments de l’Excma. Diputació 



  
Ajuntament de Pedreguer 

4 
 

Provincial d’Alacant, dels seus organismes autònoms o d’altres 

organismes públics.  

       4.- Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a complir 

les condicions de la subvenció i destinar els bens a la finalitat 

concreta per la que es sol·licita la subvenció, que no podrà ser 

inferior a cinc anys en cas de bens inscribibles en un registre 

públic ni a dos anys per a la resta dels bens. 

       5.- Ordenar al Secretari de la Corporació per a donar fidel 

compliment a les bases, que certifique respecte als extrems 

sol·licitats en la Base cinquena de dita convocatòria. 

       6.- Igualment, ordenar al Sr. Alcalde que, en nom i 

representació de la corporació, efectue les declaracions exigides a 

la dita base. 

      7.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a realitzar les gestions 

necessàries per a la bona finalitat de la present sol·licitud. 

 

SOL·LICITUD 

INCLUSIÓ AL 

PLA EDIFICANT 

5. Sol·licitud inclusió al Pla Edificant de l’obra 

d’ascensor i gimnàs al CP Alfàs. 

La Regidora de Serveis Municipals, la Sra. Simó informà el 

següent: “l'any passat des de la Direcció del Col·legi L’Alfàs, ens 

van traslladar la seva inquietud sobre la necessitat de fer un 

ascensor per a millorar la mobilitat dintre del centre deis xiquets 

i xiquetes que s'han de desplaçar amb cadires de rodes, donada 

la dificultat d'aquestos d'accedir al primer segon pis, ja que 

actualment han de pujar ajudats de dues persones. 

Aleshores es va decidir l'elaboració d'un projecte per a 

fer un ascensor que estarà ubicat en l'entrada des del pati 

d'infantil a l’edifici del Col•legi, per tal de no tocar les escales 

interiors. 

Com saben també, és una reivindicació de fa molt temps, 

tan de la Direcció d'aquest Centre educatiu, com des de l'AMPA, 

la necessitat de construir un pavelló esportiu, ja que els xiquets 

no tenen ni gimnàs ni vestuaris i moltes vegades, per causes 

meteorològiques, s'han de suspendre les activitats esportives. 

En un primer moment es pretenia que aquest pavelló s'ubicara 

en la zona de jocs d'infantil, però donada la impossibilitat de fer-

lo en aquest Iloc, perquè no està declarat com a sol dotacional, 

la Direcció del Centre va decidir que s'ubicara just enfront de 
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l'entrada principal del coI•legi, només pujar la rampa, per la qual 

cosa es fa necessari també dotar aquesta instal•lació d'una 

pèrgola que unisca el col•legi amb el gimnàs, per a que els 

xiquets no es banyen els dies de pluja. 

L'obra de l'ascensor està valorada en 65.399,93 € i l'obra 

del pavelló en 463.857,60 C. 

Per això des de l'equip de govern volem sol•licitar a la 

Conselleria d'educació la delegació de competències per a la 

inclusió d'aquestes obres dintre del Pla Edificant.” 

 

       Vist el DECRET LLEI 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell, 

pel qual s'estableix el règim jurídic de cooperació entre la 

Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana 

per a la construcció, ampliació, adequació, reforma, i equipament 

de centres públics docents de la Generalitat (Pla Edificant). 

       Vist el justificant de registre d’entrada número 

05TUI/2018/4392, a la Conselleria d’Educació, Investigació, 

Cultura i Esport del dia 08/02/2018, de sol·licitud de documentació 

i informació prèvia a l’adhesió al projecte de cooperació entre 

administracions locals i Generalitat en matèria d’infraestructures 

educatives. 

       Vista la prèvia consulta efectuada al Consell Escolar 

Municipal de data 21/02/2018, així com al Consell Escolar del 

Centre CP l’Alfàs, de 15 de febrer de 2018. 

       Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió realitzada el 22 de 

febrer de 2018, acordà sol·licitar l’adhesió d’aquest Ajuntament al 

Pla Edificant. 

       Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa 

d’Educació del 24 de maig de 2018. 

       Vistes les memòries tècniques redactades per a l’habilitació 

d’un ascensor adaptat i per a la construcció d’un gimnàs al CEIP 

l’Alfàs de Pedreguer.  

        El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat acordà acceptar i 

sol·licitar de la Generalitat Valenciana la delegació de 

competències pròpies d’aquesta administració autonòmica, per 

cadascuna de les actuacions referides: HABILITACIÓ D’UN 

ASCENSOR ADAPTAT I PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN 

GIMNÀS al CEIP L’ALFÀS.  
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PROPOSTA 

AMPLIACIÓ 

CONTRACTE DE 

RSU 

6. Proposta d’ampliació del contracte de RSU. 

El portaveu de la CUP dona lectura a la següent proposta: 

Auditoria del grau de compliment del servei de recollida de 

residus sòlids 

El Govern Municipal porta al plenari del 31 de maig de 2018 

una proposta d’ampliació del contracte de l’empresa TETMA, 

empresa concessionària del servei de recollida de residus sòlids, 

per un valor de 14.512,38 €/any IVA inclòs. Esta ampliació suposa 

afegir al contracte els serveis següents: 

- Ampliació de recollida porta a porta de paper cartró i envasos 

lleugers a empreses i comerços 3 voltes/setmana. 

El servei que es realitza en l’actualitat a empreses i comerços és, 

segons el contracte, de 2 voltes/setmana pels envasos lleugers i 1 

volta/setmana pel paper/cartró. Pel que s’hauria d’incrementar 1 

volta/setmana pels envasos lleugers i 2 voltes/setmana pel 

paper/cartró. 

- Agranar mecànicament La Sella 2 voltes/setmana. 

Al plenari del 31 d’agost de 2017 es va portar al Plenari una 

proposta molt similar. Aquella proposta tenia exactament el mateix 

preu que la que se’ns presenta ara. I respecte els serveis incloïa 

el mateix excepte la feina d’agranar mecànicament La Sella 2 

voltes/setmana. Eixa proposta es va tombar amb el vot contrari 

dels grups de l’oposició amb alguns arguments comuns pel que 

feia al grau de compliment del contracte per part de l’empresa 

concessionària del servei. 

Des d’aleshores, no ens sembla que haja canviat el grau de 

compliment del contracte per part de l’empresa. Almenys no en 

tenim constància a pesar d’haver manifestat aquells dubtes sobre 

els que no hem rebut més informació. I el fet que pel mateix preu 

de la proposta de fa uns mesos, s’oferisquen ara més serveis, fa 

dubtar més que el preu i la inversió que faça l’empresa per 

acomplir el servei siguen adequats. No hi ha cap concreció en la 

proposta pel que fa a de quina manera executarà l’ampliació del 

servei. Va a contractar més treballadors/es? O seran els mateixos 

però descansant menys? Es ressentiran les altres obligacions de 

l’empresa per acomplir les noves? 

Per tot això, i tenint en compte que els serveis que es 

proposen ampliar són una necessitat pel comerç local, com també 

és necessari defensar els drets de les treballadores i treballadors, 

vetllar per la bona gestió dels recursos econòmics municipals i 
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vetllar pel compliment del contracte adquirit amb la 

concessionària, el Ple de l’Ajuntament de Pedreguer adopta els 

següents ACORDS: 

1- Elaborar un informe detallat que prove el compliment de 

les obligacions de l’empresa concessionària del servei. I que 

participe en la seua elaboració tant els tècnics municipals 

corresponents com els treballadors/es municipals que per la seua 

feina puguen conèixer l’estat d’eixes obligacions. 

2- Que s’aporte als grups municipals informació clara sobre la 

situació dels treballadors/es de la concessionària que participen 

del servei de recollida de residus urbans a Pedreguer. 

En concret: 

2.1 Llistat d’estos treballadors/es, la categoria laboral que 

tenen, conveni que se’ls aplica i percentatge de jornada que 

treballen en cas que no siga completa. 

2.2 Organització d’horaris dels treballadors i treballadores 

anual. Tenint en compte vacances, descansos i hores extra. En 

cas que el nombre de treballadors/es de la plantilla haja canviat al 

llarg de la concessió, de quina manera ha canviat la distribució 

d’horaris. 

3- Que amb tota la informació anterior, es realitze una 

trobada entre els representants de l’empresa concessionària, 

grups municipals i treballadors municipals que puguen tindre 

coneixement del grau de compliment del contracte, per tal de fer 

tots els aclariments necessaris dels dubtes que es puguen tindre. 

4- Que posteriorment l’empresa concessionària aporte un nou 

pressupost detallat amb informació sobre l’increment d’hores dels 

treballadors que realitzen la recollida de residus al poble per tal de 

fer els nous serveis, així com els altres costos i el benefici 

industrial. 

5- L’Ajuntament es compromet a buscar altres opcions per tal 

de satisfer les necessitats dels veïns, veïnes i comerciants de 

Pedreguer en cas que totes estes comprovacions no resulten 

satisfactòries. 

6- Portar a Plenari les noves propostes quan s’hagen aclarit 

els punts anteriors i tan prompte com siga possible. 

 

Es van produir les següents intervencions: 

El Sr. Alcalde digué: “l’equip de govern votarà no deixar-ho 

sobre la taula perquè entenem que podem fer tota eixa informació 
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que es demana, sense haver de deixar-ho sobre la taula i no 

deixar sense servei a la Sella i als comerciants, que porten quasi 

un any sense aquest servei”. 

La Sra. Simó digué: “açò ha tardat en realitzar-se perquè ha 

estat un procés llarg de negociació. En principi, sols entrava la 

neteja de la Sella un dia per setmana, vam aconseguir que entrara 

açò i de fet, ja fa temps que estan esperant en l’administració de 

La Sella, d’ençà que ens ho van cedir, que els donem servei. Ells 

ja tenen un servei de neteja, però, a part, nosaltres tenim 

l’obligació de netejar-ho d’ençà que ens ho van cedir.” 

El Sr. Alcalde afegí: “insistir en què tot açò demanat des de la 

CUP es pot dur a terme mentre es porta aquest acord.” 

El Sr. Prats digué: “entenem la necessitat i la urgència, en 

certa manera, però tampoc entenem que si es van donar uns 

arguments en eixe sentit de la falta d’informació sobre el 

compliment del contracte fa uns mesos. També se’ns podria haver 

facilitat, enteneu que el que no podem fer és votar una cosa sense 

tindre la informació que ens permet tindre un posicionament o un 

altre.” 

Votada la proposta de la CUP i deixar sobre la taula el punt de 

l’ordre del dia dona el següent resultat: vots a favor: 2 (la CUP), 

en contra: 6 (Compromís), abstencions: 5 (PP i PSOE), quedant 

rebutjada la proposta de la CUP.  

 

La Regidor de Serveis Municipals informà el següent: “A 

març de 2015, Pedreguer va encetar el model de recollida de 

residus porta a porta, projecte al qual la gent de Pedreguer li 

va donar suport i que s'ha seguit de manera exemplar, llevat, 

és clar, d'algunes incidències que es van donar els dos primer 

mesos. Actualment el servei de recollida contempla la recollida 

d'envasos lleugers dues vegades per setmana i la recollida de 

paper i cartró 1 vegada per setmana. 

Des d'aleshores, l’Associació de Comerciants I 

Empresaris de Pedreguer, està reivindicant l'ampliació de 

recollida d'envasos i paper cartró, donat la gran quantitat que 

arriben a acumular en els seus establiments i que, de fet, ja 

han sofert alguns sustets per part d'inspeccions de sanitat. 

L'any passat, en el ple d'agost, es va portar l'ampliació 

d'aquest contracte per a la seva aprovació, ampliació que 

suposava la recollida d'1 dia més d'envasos i incrementar la 
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recollida de paper cartró dos dies més. Aquesta ampliació, que no 

es va aprovar finalment, estava pressupostada en 14.512,38 €. 

Després d'haver negociat amb l'empresa, aquesta em va 

passar fa dues setmanes un nou pressupost que, amb el 

mateix preu que l'anterior, contempla, a més de la recollida 

d'envasos lleugers i paper/cartró tres vegades per setmana en 

els comerços i establiments hostelers de dintre del casc urbá, 

la neteja dues vegades per setmana, amb una màquina 

agranadora mecànica, dels carrers de la urbanització La Sella. 

A requeriment d'aquesta Regidora, i donada la inquietud que 

van demostrar en les Comissions Informatives, l'Encarregat de 

l'empresa es va posar en contacte amb mi per tal d'informar-me 

que la neteja de la Urbanització La Sella es farà fora de l'horari 

habitual dels treballadors, per tal de no menyscabar la neteja dels 

carrers del poble. El que no ens han, pogut assegurar és si 

contractaran un nou operari, o be portarà la màquina agranadora 

un dels actuals treballadors, donat que coneixen el funcionalment 

d'aquesta. 

La neteja d'aquesta Urbanització es fa necessària des 

que va ser cedida a L’Ajuntament, neteja que ja s'havia 

demanat des de L’Administració de la urbanització. Aquesta 

administració ha estat sempre sabedora i a l'espera de les 

negociacions amb l'empresa. 

Des de l'equip de govern pensem que aquesta minora és 

d'interés públic i volem recolzar i donar resposta a la petició de 

l'Associació de comerciants. I creiem, a més, que tot increment 

en la minora de la recollida selectiva és un pas molt important 

per a preservar el medi ambient. 

Per la qual cosa demanem al Ple l'aprovació d'aquesta 

ampliació del contracte.” 

 

Vista la valoració per l’ampliació del servei recollida de residus, 

consistent en  la recollida porta a porta de paper cartó i envases a 

comerços, i agranat mecànic, en la urbanització La Sella, 

presentada per TETMA, S.A. empresa contractista del servei, que 

ascendeix a 13.193,08€ mes IVA.  

 

I vist l’informe del Secretari segons el qual la quantia en que es 

pretén modificar el contracte (13.193,08€ mes IVA), suposa el 

3’84%, del contracte primitiu. 
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El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de 8 membres 

(Compromís i PSOE), 2 vots en contra (CUP) i 3 abstencions (PP) 

adoptà els següents acords: 

 

Aprovar la següent modificació del contracte del servei de 

recollida de residus i neteja urbana, signat el 24 de març de 2014, 

amb TETMA, S.A. 

 

- Increment del preu del contracte en 13.193,08€ (mes IVA) 

per la ampliació del servei de recollida selectiva a 

comerços, 3 vegades per setmana i agranat mecànic, amb 

agranadora CityCat 2 vegades per setmana, en la 

urbanització La Sella.  

Es van produir les següents intervencions: 

El Sr. Prats digué: “en la línia del que hem argumentat abans, 

lamentablement, el nostre grup votarà en contra, ja que ens falta 

informació. 

No entenem com fa uns mesos ja es va presentar una 

proposta pràcticament igual que es va tombar amb tots els vots de 

l’oposició, i tots coincidíem en la línia de que l’empresa no estava 

complint amb el contracte. Entenem que com més mesos passen, 

més necessitat hi ha de fer este tipus de modificacions. 

El que no es pot fer és no donar tota la informació que 

demanava l’oposició a l’anterior proposta, anar esperant, i 

esperant, i tornar a presentar pràcticament la mateixa proposta, 

fins que, ja la necessitat, faça cedir als grups municipals per a que 

s’aprove. 

Entenem que eixa no és la manera d’actuar. El que haurien 

d’haver fet l’endemà mateixa, si es va tombar per eixos motius, era 

treballar per a fer les comprovacions necessàries i presentar-les a 

l’oposició, i s’hauria pogut aprovar al plenari següent, però 

entenem que esta no és la manera.” 

El Sr. Salvador digué: “bona nit. Nosaltres, fa uns mesos, quan 

es va portar a plenari la proposta de la renovació del contracte en 

l’empresa concessionària, vam votar en contra. Esta renovació va 

eixir en els vots de PP i Compromís. Vam votar en contra perquè 

considerem que la situació de neteja del poble no és la que els 

ciutadans i ciutadanes de Pedreguer es mereixen. 

Pensem que el poble podria estar molt més net. Esta millora, 
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que al final, esta proposta és una millora per a què els comerciants 

puguen millorar la seua recollida i, sobretot, La Sella puga tindre 

un servei de neteja, malgrat tot això, deguem fer costat a esta 

proposta, no sabem la qualitat del servei com eixirà però si que 

sabem que és d’urgència que La Sella tinga servei de neteja.  

Desconeixíem que des de que es van recepcionar les obres de 

La Sella esta no tenia servei de neteja. Pensàvem, que l’equip de 

govern, en aquell moment, quan es van recepcionar les obres, 

aquests aspectes els tenien en compte.  

Pensem, que és de justícia que La Sella tinga un servei de 

neteja, igual que poden tindre tots els altres veïns del poble.  

Per aquest motiu, malgrat que no estem gens conformes en la 

situació de neteja del poble, votarem a favor per a vore si esta 

xicoteta millora serveix per a què el poble estiga més net.” 

El Sr. Ferrer digué: “bona nit. La postura del nostre grup, ja en 

l’anterior proposta que es va fer des de la regidoria de serveis 

municipals, va ser la d’oposar-nos perquè l’argument fonamental 

d’aquell moment, i que continuen mantenint a dia de hui, és que, 

l’empresa aquesta, quan va oferir les millores de la recollida 

selectiva, que era un punt important del plec de condicions (totes 

les millores que va oferir) desprès va retirar l’orgànica i va fer un 

canvi de millores per orgànica, ací ens vam qüestionar nosaltres la 

situació que s’havia generat en aquell moment. En l’última 

proposta que van fer vostés també vam retraure eixa situació que 

no s’havia solucionat.  

Dit açò, cal reconèixer que estem en un contracte administratiu 

i que l’empresa se’l va adjudicar en pública concurrència en altres 

empreses en un millor preu i en unes millors condicions, i tot i que 

aquests detalls, posteriorment negociats en la regidoria, han segut 

unilateralment negociats en l’empresa i en la regidoria. Entenem, 

que la regidoria és la que ha de fer un seguiment exhaustiu del 

compliment d’aquest contracte, perquè sempre existeix la via per 

poder resoldre o poder cridar l’atenció a l’empresa per esta 

situació. Ho deixem en mans de l’equip de govern perquè faça eixe 

seguiment i si té a bé fer un estudi del compliment de la prestació 

del servei, si no tan exhaustiu com demana la CUP, perquè en eixe 

contracte administratiu es complisquen les clàusules que es van 

pactar i per les quals es va concedir. Pensem, que és competència 

de l’equip de govern el fer seguiment, no sol d’eixe contracte, sinó 

de tots.  



  
Ajuntament de Pedreguer 

12 
 

En l’actual situació de la recepció de La Sella, el que suposa 

és un increment en la prestació de servei i, en aquest cas, s’inclou 

en esta proposta de millora.  

La petició per part dels comerciants a l’hora de que tinguen 

més servei en la recollida dels envasos i de plàstics, també suposa 

una millora. Eixa millora, l’empresa en el seu moment la va 

quantificar en la mateixa quantitat que es porta hui, i a dia de hui, 

pensem que la capacitat negociadora de la regidora ha aconseguit 

que l’incloguen, a més a més d’eixe augment de la recollida 

selectiva, també la neteja de La Sella.  

Per tant, pensem que tots aquests elements milloren, 

milloraran o haurien de millorar, perquè inclouen més recollida i 

una neteja d’uns vials que abans no estaven inclosos en el 

contracte. Per tant, entenem que ha de prosperar aquesta 

proposta, tot i que efectivament, tornem a reiterar, la nostra no 

conformitat era en eixe canvi de servei d’orgànic a servei de 

recollida porta a porta, que era una millora que va fer l’empresa i 

que l’ajuntament la va incorporar com un servei en substitució de 

la recollida orgànica.  

El grup Popular s’abstindrà en aquest punt perquè entenem 

que ha de prosperar la proposta de l’equip de govern i tirar 

endavant en aquest increment de contracte.” 

El Sr. Server digué: “bona nit. El nostre grup votarà a favor per 

les raons que ja ha comentat la Regidora. Pensem, que no és 

incompatible la proposta que du al ple la Regidora amb la proposta 

de l’auditoria que proposa la CUP i com ja s’ha dit, ens 

comprometem a fer la revisió i el seguiment, i fer-lo juntament amb 

tots els grups, de l’estat de compliment del contracte.  

Pensem, que és moment de no retardar més la mesura, agrair 

també l’esforç de la Regidora per aconseguir les noves condicions 

que no són les mateixes que es van portar a agost, sinó que 

resulten més beneficioses pel municipi. 

Comentar al grup Socialista que la Sella no ha estat sense 

neteja des de que es va realitzar la recepció, sinó que la neteja ha 

estat realitzant-se, tenen una empresa de neteja i el servei de 

neteja el que farà ara serà complementar eixa neteja”. 

El Sr. Salvador afegí: “voldria fer referència a l’escrit, moció, 

esmena... que ha presentat la CUP. Des del nostre punt de vista, 

pensem que és necessari incloure eixa auditoria o revisió per totes 

les deficiències que estem observant pel poble de Pedreguer. 
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 Per tant, no sé si anime a la CUP a que ho presente via 

esmena o moció perquè pensem que seria positiu crear un 

organisme de control de l’empresa concessionària.” 

 

PROPOSTA 

D’ADHESIÓ AL IV 

PLA DE SALUT. 

7. Proposta d’adhesió al IV Pla de Salut. 

La Regidora de Sanitat, la Sra. Puigcerver donà lectura a la 

següent proposta:  

El IV Pla de Salut 2016-2020: “Salut en totes les edats. Salut en 

totes les polítiques” de la Comunitat Valenciana persegueix 

millorar el nivell de salut i reduir les desigualtats en salut en la 

nostra societat, amb actuacions concretes des de l'administració i 

comptant amb la participació ciutadana.  

El IV Pla de Salut 2016-2020 s'articula al voltant de cinc línies 

estratègiques, la innovació i reorientació del sistema sanitari i la 

seua orientació cap a la cronicitat, la reducció de les desigualtats 

en salut, l'atenció de la salut en totes les etapes i en tots els 

entorns de la vida. Posa especial èmfasi a potenciar aquells 

recursos comunitaris que generen salut i té entre els seus valors i 

principis fonamentals l'equitat, la coordinació i la participació 

ciutadana.  

Les actuacions en l'àmbit local se centraran en: 

 Accions formatives i de capacitació dels membres del grup 

impulsor del projecte. 

 Anàlisi de la situació de salut del municipi de forma 

participativa, incorporant els recursos locals que generen 

salut. 

 Desenvolupament de projectes orientats a promoure la 

salut en les diferents edats i en els diferents entorns de la 

vida de les persones en l'àmbit municipal. 

L'àmbit local és un entorn essencial per al IV PLA DE SALUT DE 

LA COMUNITAT VALENCIANA i per a guanyar salut en el 

municipi.  Els Governs locals tenim una influència directa en la 

salut de la població treballant conjuntament entre sectors i 
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comptant amb la participació de la ciutadania.  

Es van produir les següents intervencions: 

El Sr. Prats digué: “el nostre grup votarà a favor de la proposta. 

Simplement recordar que l’infermera escolar que tenim a 

Pedreguer ja fa bona part d’eixa tasca. En qualsevol cas tot el que 

siga aprofundir en prevenció de la salut, benvingut siga. Únicament 

demanem a la regidora que s’encarregarà de la qüestió, que ho 

faça en plena coordinació amb l’infermera escolar i que no es 

solapen tasques.” 

I vist l’informe favorable de la Comissió informativa de salut i 

benestar social de 24 de maig, el Ple de l’Ajuntament per 

unanimitat adoptà els següents acords:  

 Formalitzar per mitjà d'este document l'adhesió del municipi 

de Pedreguer al IV Pla de Salut 2016-2020 de la Comunitat 

Valenciana, i en particular el nostre interès en els objectius i 

accions del dit pla sobre els quals es puga actuar des de 

l'àmbit local.  

 Designar com a persona coordinadora d'esta adhesió al/a 

la Regidor/a de Sanitat de l’Ajuntament de Pedreguer, els 

dades de afiliació i contacte del/la qual s'arrepleguen en 

l'annex d'este document. 

 Traslladar a la Direcció General de Salut Pública de 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través 

del Centre de Salut Pública del Departament de Salut que 

corresponga, el nostre compromís d'adhesió al IV Pla de 

Salut, als efectes de comptar amb el seu suport i 

assessorament. 

 Traslladar a la Federació Valenciana de Municipis i 

províncies  este compromís d'adhesió al IV Pla de Salut.  

 

PROPOSTA DE 

SUPORT 

POLÍTIC AL 

POBLE 

8. Proposta de suport polític al poble sahrauí. 

Es dona compte a la següent proposta: 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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SAHRAUÍ.  
El 6 de novembre de 1975 la Marxa Verda va posar fi a la 

presència espanyola en el territori del Sàhara Occidental, sense 
que poguera concloure's el procés de descolonització que estava 
en curs en el marc de Nacions Unides. L'abandó pel règim de la 
dictadura franquista del territori es va veure succeït per la 
declaració de la República Àrab Sahrauí Democràtica el 27 de 
febrer de 1976. No obstant açò, I'ocupació il·legal del territori del 
Sàhara Occidental per part del Marroc va provocar una llarga 
guerra que va forçar que centenars de milers de sahrauís patinen 
I'exili, patint així la conculcació dels seus drets humans, 
individuals i col·lectius' 
 

Existeixen nombroses investigacions, que han aportat 
nombroses proves sobre desaparicions forçoses i bombardejos a 
la població civil sahrauí a les mans del Govern del Marroc. A més, 
aquests estudis s'han vist reflectits en I'acte relatiu al genocidi 
contra el Poble Sahrauí dictat el nou d'abril de 2015 per 
I'Audiència Nacional. 

 
Quaranta-dos anys després, els campaments de refugiats 

sahrauís ens recorden amb vergonya que Espanya té una 
responsabilitat administrativa i històrica, com a antiga potència 
colonitzadora, envers els sahrauís que tants anys porten esperant 
tornar a les seues terres, L'oblit de la comunitat internacional 
contribueix dia a dia a legitimar un status quo que, a més de ser 
profundament injust, és contrari al dret internacional que reconeix 
al poble sahrauí com l'únic subjecte legítim per a exercir el dret a 
I'autodeterminació sobre el Sàhara Occidental, sense que cap 
altre poble o país puga condicionar aquest dret. 

 
D'aquesta manera la solució no pot ser una altra que 

política, doncs de cap altra manera es pot arribar a una conclusió 
justa del conflicte. No obstant açò, també és necessari reprendre i 
augmentar les partides d'acció humanitària i aquelles destinades a 
projectes de cooperació, orientades als campaments de Tinduf 
(Algèria) i els territoris alliberats del Sàhara Occidental, on el 
poble sahrauí sobreviu en condicions extremadament dures i 
sense possibilitats de procurar-se I'autosuficiència, on la població 
pateix altes taxes de desnutrició i les conseqüències d'un clima 
extrem, com s'ha vist en les inundacions que han destrossat més 
de tres mil llars. 
 

Una altra part de la població sahrauí viu en els Territoris 
Ocupats, la zona pertanyent a I'original Sàhara Occidental i que 
actualment està ocupada de manera il·legal pel Regne del Marroc. 
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Aquest territori va ser colònia espanyola des de 1884 fins a 
I'abandó en 1975. La població sahrauí d'aquesta zona viu sota la 
repressió del govern marroquí i té certes restriccions i menys 
privilegis com a ciutadans. En els últims anys han sigut moltes les 
manifestacions i concentracions realitzades pels sahrauís per a 
denunciar la seua situació i lluitar per la seua llibertat, aquestes 
sempre han sigut reprimides durament per la policia marroquina. 

 
A dia d'avui, hi ha quantitat de sahrauís que han 

desaparegut i les seues famílies encara desconeixen on són. I hi 
ha més de mig centenar de presos polítics complint condemna en 
presons marroquines. Són jutjats sense les mínimes garanties 
processals, condemnats per declaracions obtingudes sota tortura i 
fins i tot jutjats per tribunals militars sent civils. Molts d'ells 
pateixen greus malalties degudes a les tortures i no reben 
I'atenció mèdica que la seua situació requereix, dret que diferents 
convenis internacionals els reconeix. 
 
Es van produir les següents intervencions:  
 

       El Sr. Server digué: “aquest poble ha tingut sempre una 

relació especial amb el Sàhara, no és la primera volta que 

s’aprova una moció amb aquest sentit i que es duen a terme 

accions, no sols per part de l’Ajuntament, sinó també per part de 

l’associació d’ajuda al poble Sahrauí. Per tant, votarem a favor de 

la moció.”  

 
De conformitat amb la moció subscrita per la delegada de 

Cooperació al Desenvolupament i Migració, de solidaritat amb el 
poble sahrauí, i Vist el dictamen favorable de la comissió 
informativa de 24 de maig, el Ple de L’Ajuntament per unanimitat 
acordà: 

 
Primer. Mostrar el seu reconeixement al legítim Govern de 

la RASD i al Front Polisario i manifestar el dret d'autodeterminació 
que legalment correspon al Poble Sahrauí. Així mateix, se 
sol·licita al Govern d'Espanya que li done I'estatus diplomàtic a la 
Representació del Front Polisario a Espanya, únic i legítim 
representant del Poble Sahrauí, reconegut així per I'ONU. 

Segon. Instar el Govern d’Espanya, la Comissió Europea i 
la comunitat internacional que promoguen totes les iniciatives 
polítiques que siguen necessàries per a aconseguir una solució 
justa i definitiva, midançant la celebració d'un referèndum, 
conforme a les resolucions de Nacions Unides. 
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Tercer. Instar les autoritats marroquines que cessen les 
persecucions contra els i les activistes sahrauís de drets humans, 
que alliberen als presos polítics sahrauís i esclarisquen la 
destinació de les més de 400 persones desaparegudes. Així com 
que es mostre el suport exprés als presos polítics sahrauís 
empresonats en les presons marroquines. 

 
Quart. Instar el Govern espanyol que assumisca la seua 

responsabilitat històrica i treballe dins de la Unió Europea i de 
I'ONU perquè la MINURSO amplie el seu mandat a la vigilància 
dels drets humans en el Sàhara Occidental. 

 
Quint. Treballar tant en els campaments de població 

refugiada en Tinduf (Algèria), com en els territoris il·legalment 
ocupats pel Marroc, com a mostra del suport majoritari de la 
societat a la legítima lluita del Poble Sahrauí per la seua llibertat. 
Així com recolzar a I'enviat del secretari General de Nacions 
Unides per al Sàhara Occidental, Horst Köhler. 

 
Sext. Col·laborar activament des de I'Ajuntament en la 

difusió del Programa Vacances en Pau, així com de qualsevol 
altra iniciativa destinada a promoure la solidaritat amb el poble 
sahrauí. En aquest sentit haurà de distribuir-se entre els col·legis 
públics del municipi una carta de presentació del Programa de 
Vacances en Pau i altres materials elaborats per les associacions 
de solidaritat amb el poble sahrauí, amb l’objectiu de donar a 
conèixer el programa entre I'alumnat i les seues famílies. De la 
mateixa manera I'Ajuntament haurà de posar a la disposició  dels  
veïns i veïnes els materials informatius del Programa Vacances el 
Pau en els diferents taulons i espais visibles dels edificis 
municipals. 

 
Sèptim. Secundar la Sentència del Tribunal de Justícia de 

la Unió Europea de I'ú de gener de 2018, en virtut de la qual 
I'acord de pesca entre la Unió Europea i el Marroc deixa de ser 
vàlid per incloure en els seus termes aqueixes aigües del Sàhara 
Occidental. 

 
Octau. Que cada 27 de febrer (dia en què es va realitzar la 

declaració de la República Àrab Sahrauí Democràtica) es penge 
al balcó de I'Ajuntament com a mostra de solidaritat la bandera 
sahrauí." 

 
La Regidora de Benestar Social, la Sra. Puigcerver va 

informar el següent: “algunes de les coses que hi ha en el punt 6 

estem ja portant-les endavant, estem ja parlant amb la delegació 
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sahrauí de València, amb Alacant també i tenim un projecte per 

donar una ajuda.  

També estem mirant data per a fer conferències 

informatives pel de Vacances en Pau. Reunir-nos en setembre per 

fer el cartell per començar en octubre, fer-les en l’ institut, col·legis 

i també vam parlar de fer-ne una a nivell municipal.” 

 

MOCIÓ PSOE 

AUTORITZACIÓ 

PER A NETEJA 

DE BARRANCS 

9. Moció PSOE d’autorització per a neteja de barrancs. 

Es donà lectura a la següent proposta: 

Don Guillermo Salvador Ballester en representació del grup 

municipal socialista de l'Ajuntament de Pedreguer, a l'empar del 

que preveu l’article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 

de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenta 

esta proposta de resolució per a incloure-la en l’ordre del dia de la 

propera sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del 

seu debat i votació. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

 

Tots coneguem la situació en que es troben els barrancs que 

passen pel terme municipal de Pedreguer, que degut a la falta de 

neteja periòdica es troben plens brutícia de tot tipus i que suposa 

un possible perill davant situacions meteorològiques de fortes 

pluges o gota freda. 

Vivim en un territori que són prou habituals aquest fenòmens 

meteorològics i que normalment comencen a donar-se al finalitzar 

l’estiu, cap el mes de setembre; per aquest motiu realitzar les 

actuacions de neteja en este moment, casi en l’entrada de l’estiu, 

garanteix que davant fortes pluges de la tardor i l’hivern els 

barrancs de Pedreguer estaran nets i preparats. 

En aquestos casos d’actuacions preventives en barrancs i rius, 

correspon al la Confederació Hidrogràfica del Xúquer dur-les a 

terme o autoritzar a l’Ajuntament de Pedreguer per a que les 

realitze. 

Tots recordem les inundacions de l’any 2007, que van afectar amb 

força a poblacions veïnes però també a Pedreguer, que va sofrir 

inundacions en el Polígon Industrial, talls de carreteres i 

destrosses materials.  

Per aquest motiu, la neteja continua dels barrancs del nostre 



  
Ajuntament de Pedreguer 

19 
 

poble, facilitaria notablement que l’impacte de d’inundacions fóra 

menor, a més d’evitar problemes per acumulació de brutícia en el 

barrancs, com males olors, contaminació, etc. 

 

Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua 

consideració i aprovació pel Ple els següents  

 

ACORDS 

  

1. Sol·licitar l’autorització administrativa pertinent a la CHJ 

(Confederació Hidrogràfica del Xúquer) per a que realitze 

les actuacions o permiteixca l`Ajuntament de Pedreguer de 

neteja de tots el barrancs del nostre poble el mes aviat 

possible. 

2. Que l’equip de Govern cree una partida pressupostaria o 

realitze una modificació de crèdits (sols en el cas que fos 

necessari) o organitze els mitjans tècnics i humans que 

disposa aquest Ajuntament per realitzar aquesta tasca. 

3. Que s’establisca un mecanisme de revisió periòdica de la 

situació en què es troben els barrancs del nostre poble amb 

l’objectiu de mantenir en bon estat els barrancs de 

Pedreguer. 

 

Es van produir les següents intervencions: 

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

d’acord en línies generals amb la proposta. Simplement tenim una 

observació sobre el punt 2 dels acords. I és que ja hi ha una 

partida de 14.000 € anomenada “Reparació i conservació de 

camins, barrancs i altres”, que entenem que hauria de servir per 

això i que pot ser cal modificar (o no). Entenem també que tot i 

que no s’especifique així en la moció, depenent de com siguen les 

possibles modificacions pressupostàries, pot ser ha de tornar a 

passar per Plenari i no correspon únicament al govern municipal, 

tal i com està redactat. En qualsevol cas, fetes eixes 

observacions, votarem a favor de la moció.” 

El Sr. Server digué: “el nostre grup compren la preocupació 

del PSOE per la qüestió dels barrancs i creiem que la seua 

intenció és lloable, però pensem que la moció no té massa sentit 

perquè, bàsicament, totes les qüestions que sol·licita s’estan 

duent a terme.  
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En el sentit de sol·licitar l’autorització administrativa pertinent 

a la CHX (Confederació Hidrogràfica del Xúquer), el passat 23 

d’abril es va cursar des d’alcaldia una sol·licitud a la CHX 

sol·licitant la neteja de diversos barrancs, qüestió que es va 

remarcar també esta setmana en la reunió mantinguda en la CHX 

personalment per Sergi.  

Pel que fa a la partida dels pressupostos, ja s’ha indicat que 

existeix una partida, existeixen els mitjans tècnics i humans, i de 

fet, eixos mitjans tècnics i humans no sols existeixen sinó que 

treballen en eixa qüestió. Per tant, no és cert que fa molts anys 

que no s’han netejat els barrancs sinó que es netegen sempre 

anualment, potser no tots i no en la intensitat que caldria, però si 

van netejant-se tenint en compte que és una qüestió que no 

correspon directament a l’Ajuntament i que, fins ara, no es 

disposava de la maquinaria òptima. Esperem que en la compra de 

la desbrossadora, que va resultar de la passada edició dels 

pressupostos participatius, els mitjans tècnics estiguen encara 

més optimitzats. 

Finalment, pel que fa a la revisió periòdica, tampoc seria 

necessari en la mesura que ja hi ha eixe mecanisme, ja que els 

treballadors municipals s’encarreguen de revisar la situació dels 

barrancs i també reben les informacions que ens fa arribar la 

ciutadania d’atendre un barranc o un altre, com es va fer en l’últim 

o en l’anterior ple.  

Per tant, el nostre grup votarà en contra de la moció, no 

perquè estiga en contra de la moció, sinó perquè considerem que 

la moció ja s’està duent a terme sense necessitat d’aprovar-se”. 

El Sr. Salvador afegí: “és la resposta típica que tenen quan 

presentem una moció, que ja està fent-se. 

Igual el problema és que vostés la transparència o la 

comunicació no la tenen ben interioritzà, perquè si aquesta 

informació (que el 23 d’abril van presentar un document 

sol·licitant) ho hagueren exposat en les Comissions Informatives, 

igual ens hagueren assabentat o ens haguérem passat aquest 

document. 

Pense que si no informen, nosaltres com a regidors i 

ciutadans veiem el resultat i aquest el pot vore qualsevol ciutadà. 

Que em diga que estan nets o bruts, potser un poc a ulls de 

cadascú, des dels meus ulls pense que hi ha una millora per fer. 

De fet, vostés estan donant la raó de que si que és així i si és 
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veritat que el 23 d’abril van fer eixa sol·licitud, que ens agradaria 

que ens passàreu, estan reafirmant que hi ha una falta de neteja. 

Per tant, no entenc que voten en contra i a més una moció molt 

flexible en el qual simplement estan demanant fer una sol·licitud o 

si ja l’han feta, tornar a presentar-la en el fòrum adequat d’un 

plenari per donar-li més força, entenc jo, però si vostés creuen 

que és suficient, endavant.” 

El Sr. Ferrer digué: “no tenia previst intervindre, però després 

de les manifestacions del portaveu de Compromís en que diu que 

tot el que es demana en la moció està fent-se o està en marxa, no 

veiem que siga contradictori el votar en contra de algo que 

aparentment s’està fent o ací han dit que s’està fent. 

La preocupació de la moció és algo lògica i normal en quant 

que el que demana no és cap cosa estranya ni fora de les 

competències que puga tindre l’Ajuntament de mantindre en certa 

manera la competència de Confederació, mantindre la neteja dels 

barrancs.  

Entenem, que si s’està fent per part de l’equip de govern el 

que demana la moció, benvinguda hauria de ser la moció, i 

aprovar-la per tots, perquè el que es demana és el que 

aparentment s’està fent i que hui hem sabut, arran de la 

presentació de la moció, que està fent-se.  

Sols posar de relleu eixa contradicció que existeix en que 

l’equip de govern estiga fent algo que es demana per part d’un 

grup i quan un grup es preocupa de algo, l’equip de govern no ho 

recolza.” 

El Sr. Server afegí: “demanem disculpes al grup Socialista 

per no haver-los passat este document.  

És veritat que regularment en les Comissions Informatives, 

per part de la regidoria de serveis municipals, s’informen de totes 

les neteges que es realitzen en barrancs, etc i el portaveu 

Socialista continua dient que fa molts anys que no s’han netejat 

els barrancs, per tant, no sé si haver-los passat esta comunicació 

hagueren tingut cap efecte o la qüestió era portar la moció al ple 

per a fer-se la foto, quan l’equip de govern va remarcar en l’últim 

ple en la intervenció d’una persona del públic que s’estava 

treballant en eixa qüestió i que s’anaven a prendre les mesures 

necessàries. 

 L’Ajuntament, per defecte, ha de sol·licitar la neteja dels 

barrancs, igual que ha de sol·licitar qualsevol altra qüestió. Els 
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barrancs, probablement, necessiten una major neteja i per això, i 

perquè la gent ho ha demanat, confiem que la desbrossadora 

puga fer eixa funció, el que passa és que per això no és necessari 

portar mocions a ple.” 

 

Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de 24 de 

maig, el Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de 7 membres 

(PSOE, PP i la CUP) i 6 vots en contra (Compromís) acordà 

aprovar la proposta. 

 

MOCIÓ PSOE 

SOBRE EL 

PROJECTE 

MEDSALT-2 

10. Moció PSOE sobre el projecte MEDSALT-2. 

Es donà lectura a la següent proposta: 

Don Guillermo Salvador Ballester en representació del grup 

municipal socialista de l'Ajuntament de Pedreguer, a l'empar del 

que preveu l’article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 

de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenta 

esta proposta de resolució per a incloure-la en l’ordre del dia de la 

propera sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del 

seu debat i votació. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Vist l'Anunci del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació publicat al 

BOE pel qual es dóna inici al tràmit d'informació pública del projecte de 

sondejos acústics (adquisició sísmica) amb la perillosa tècnica de 

canons d'aire comprimit d'alta pressió (airguns) , denominat "Uncovering 

the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)", del qual és promotor 

l'Institut Nazionale vaig donar Oceanografia i vaig donar Geofisica 

Sperimentale (INOGS) de Trieste (Itàlia), i que afecta a l'àrea de la mar 

Balear compresa entre les illes de Eivissa i Mallorca i el sud-est 

d'Eivissa i Formentera, i sentint-me directament afectat per aquest 

projecte pels negatius impactes que tindrà sobre el medi ambient i 

l'economia de les Illes Balears, és pertinent efectuar les següents: 

 

AL·LEGACIONS 

1. L'impacte mediambiental del referit projecte de sondejos acústics 

és crític, afectant molt negativament la supervivència de nombroses 

espècies marines: cetacis, tortugues, peixos, aus i invertebrats, i és per 

tant inassumible. Les mesures correctores i preventives de cara a evitar 

o reduir afeccions no són eficaços ni, en molts casos, realistes. 

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ja va reconèixer en 
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una Resolució de 29 de juliol de 2016 () que el projecte MEDSALT-2 

podria produir impactes adversos significatius en el medi ambient. 

Aquest va ser el motiu pel qual no va atorgar al INOGS la declaració 

d'impacte ambiental simplificada que aquest havia sol·licitat al març de 

2016. 

Com queda reflectit en l'informe de la Direcció general de 

Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri d'Agricultura, Alimentació 

i Medi Ambient de data 11 de novembre de 2014, emès en relació a un 

altre projecte de sondejos acústics amb la mateixa tecnologia, el mar 

Balear constitueix un punt calent de biodiversitat marina. 

La zona en la qual INOGS preveu realitzar les seves prospeccions 

alberga hàbitats crítics de gran valor per a la conservació d'un important 

nombre d'espècies amenaçades: cetacis (catxalot, olla, olla gris, zifio de 

Cuvier, rorqual comú, dofí comú, dofí llistat i dofí mular), tortugues 

marines (tortuga babaua, tortuga llaüt i tortuga verda) i aus marines 

(baldriga balear, baldriga mediterrània, baldriga cendrosa mediterrània, 

ocell de tempesta i gavina corsa). 

Està científicament demostrat que el soroll submarí resultant de les 

prospeccions sísmiques suposa una amenaça potencial per a totes les 

espècies citades poden patir tot tipus de molèsties i lesions, amb 

resultat fins i tot de mort. Així mateix, els efectes sobre els peixos 

inclouen canvis en la distribució i en l'abundància (amb reducció de les 

captures comercials, especialment de peixos de gran talla, evident a 

distàncies de més de 30 km). Així, el projecte MEDSALT-2 podria tenir 

una repercussió molt negativa en diverses pesqueres, algunes d'alt 

valor econòmic com la de la tonyina vermella, ja que la zona a 

prospectar coincideix amb una àrea de fresa d'aquesta espècie de les 

més importants a nivell internacional . 

Totes les espècies de cetacis, tortugues i aus marines presents en 

l'àmbit geogràfic del projecte estan protegides per diferents convenis i 

acords internacionals dels quals Espanya és membre de ple dret i 

normativa comunitària. 

2. Per tot l'anterior, es considera que la potencial afecció negativa 

sobre el medi ambient, i molt especialment sobre la fauna marina 

present a l'àrea d'actuació, és d'una magnitud suficient com per 

desaconsellar que es desenvolupi el projecte. 

3. A més, el projecte no és compatible amb els objectius establerts 

en la legislació de protecció de la biodiversitat ni els objectius de la Llei 

41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi marí i dels objectius 

de les estratègies marines. 

4. D'altra banda, el projecte MEDSALT-2 està directament vinculat 

als interessos de les empreses petrolieres. Malgrat que en l'Anunci 

publicat al BOE només es fa referència al caràcter científic del projecte 

MEDSALT-2, s'ha publicat documentació que posa clarament de 
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manifest l'interès exprés de diverses companyies del sector petrolier en 

aquest projecte per les possibilitats que pot obrir per a l'exploració 

d'hidrocarburs en aquesta zona en el futur, a causa que les formacions 

geològiques salines que es pretenen estudiar estan freqüentment 

relacionades amb importants bosses de petroli i gas. 

Així, en el document "Memorandum of Understanding for the 

implementation of the COST Action" Uncovering the Mediterranean salt 

giant "(MEDSALT) CA15103", que és la base del projecte COST / 

MEDSALT (COST Action CA15103), entre moltes altres referències al 

respecte , en el punt 2.1.1 (pàg. 8 del document) es pot llegir: "en el curt 

termini, l'Acció [COST / MEDSALT] impulsarà l'exploració industrial de 

recursos d'hidrocarburs al sensible ambient del mar Mediterrani". 

També el punt 2.2.1 (pàg. 9 del document) es troba una frase clau: 

 

«2.2.1. Pla per involucrar els socis més rellevants 

"(....) Set companyies del sector del petroli i del gas i de companyies 

de serveis petroliers actives a la Mediterrània han expressat de forma 

escrita seu interès en l'Acció [COST / MEDSALT]. (...) " 

És obvi, doncs, que el projecte MEDSALT-2 és l'avantsala immediata 

de futurs projectes d'exploració i posterior explotació d'hidrocarburs 

en aquesta zona altament sensible mediambiental i 

socioeconòmicament de la Mediterrània, el que resulta del tot 

inacceptable. 

5. Al marge de la seva vinculació als interessos del sector petrolier, el 

projecte MedSalt-2, atès que comporta la utilització de canons d'aire 

comprimit, no ha de ser autoritzat, sigui quina sigui la seva finalitat, ja 

que el seu impacte mediambiental és inassumible. 

6. Hi ha un rotund rebuig social, empresarial i institucional a aquest 

projecte pel dany que provocaria al medi ambient de les Illes Balears 

i als eixos fonamentals de la seva economia: el turisme i la pesca 

 

 

Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua 

consideració i aprovació pel Ple els següents  

 

ACORDS 

 

Que per part de l'Ajuntament de Pedreguer es sol·licite al 
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Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació, Direcció General de 

Relacions Econòmiques Internacionals (28033)Madrid, C / 

Serrano Galvache, numero 26; Torre Sud, Planta 10a, que insti 

l'emissió, per part de l'administració pública competent, d'una 

Declaració d'Impacte Ambiental negativa del projecte"Uncovering 

the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)" pels elevats impactes 

ambientals i socioeconòmics que generarà i pel unànime rebuig 

que ha provocat en tots els sectors de la societat, tal com queda 

reflectit en les presents al·legacions, i es procedeixi a l'arxiu 

definitiu de l'expedient corresponent. 

Es van produir les següents intervencions: 

El Sr. Prats digué: “el grup municipal de la CUP hem estat 

revisant la informació sobre el projecte MEDSALT-2 i sembla que 

el principal problema és la falta d’informació i els interesos 

econòmics de les petrolieres al darrere. No dubtem dels 

problemes ecològics que directament es puguen produir, però 

hem trobat a faltar algun informe en este sentit adjunt a la moció. 

En qualsevol cas, creiem que l’interès econòmic de les petrolieres 

ens resulta suficient com per argumentar el perill ecològic. Així 

que per això i per eixos interessos pròpiament, votarem a favor de 

la moció.” 

El Sr. Ferrer digué: “no entenem realment com es presenta 

esta moció ací a l’Ajuntament de Pedreguer, però benvinguda 

siga. 

Està clar que una explosió en Ucraïna ens afectarà 

mediambientalment, per tant, l’argument mediambiental el 

podríem aplicar a tot. Recentment va a prohibir-se en Europa 

l’aplicació de plàstic, també ens afecta, per tant, tot és susceptible 

d’afectar el medi ambient.  

Està clar que l’evolució, la tècnica i la societat evolucionaran i 

el que es pretén és que qualsevol tipus d’ acció no afecte al medi 

ambient. No coneguem en profunditat el fet de que esta acció 

afecte més que altres accions que s’estan portant a dia d’avui més 

que el que diu la moció, que supose, que el PSOE la tindrà per 

repartir-la a tots els municipis i eixe serà el criteri. 

Per tant, no veiem cap necessitat de recolzar algo que 

realment desconeixem si és així o no, suposem que la intenció és 

bona per defensar el medi ambient i tot el que porta l’ etiqueta de 

defensa del medi ambient serà bo per a tots. En aquest cas 



  
Ajuntament de Pedreguer 

26 
 

concret, no ens atrevim a pronunciar-nos al respecte del 

contingut. Qualsevol acció que es tinga en un mon global té 

interès econòmic i obviar això es algo que és irreal. Per tant, el 

grup Popular s’abstindrà en aquesta moció, perquè realment no 

entenem que fem parlant d’una moció d’estes ací i també perquè 

entenem que no tenim tota la informació necessària per 

pronunciar-nos en el contingut que té la moció”.  

El Sr. Server digué: “des de Compromís també votarem a 

favor de la moció perquè compartim la necessitat de protegir el 

nostre medi marí.  

Assenyalar que esperem que el nou govern de Pedro 

Sánchez (en cas de materialitzar-se finalment demà) tinga en 

compte aquest possible impacte negatiu que poden comportar 

aquestes prospeccions i no faça com el govern de Zapatero, 

responsable de la instal·lació del Castor en les costes de 

Castelló.” 

Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de 24 de 

maig, el Ple de l’Ajuntament amb 10 vots a favor (Compromís, 

PSOE i la CUP) i 3 abstencions (PP) acordà aprovar la proposta. 

MOCIÓ DE LA CUP 

PER LA CREACIÓ 

D’UN PROTOCOL 

DE 

TRANSPARÈNCIA. 

11. Moció de la CUP per la creació d’un protocol de 

transparència. 

Vista la proposta de la CUP: 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Des del passat abril del 2015 que està aprovada la Llei 

2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació 

Ciutadana, on s’obliga a ajuntaments i òrgans dependents a 

publicar la informació econòmica i pressupostària –inclosos tots 

els contractes-, la informació jurídica, i el resum de personal i 

d’alts càrrecs. 

El compliment de la norma permet garantir els drets d'accés 

de la ciutadania a la informació pública del consistori i a la 

reutilització de les dades al publicar-ho en formats que ho 

possibiliten. 

Des de la publicació de la nova web municipal de Pedreguer, 

molts punts dels que s’indiquen a la llei es compleixen, però hi ha 

d’altres que encara no. 

Per tal de desenvolupar la norma correctament i fer-ho de 

manera més participativa, transparent i consensuada, seria una 
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bona opció l’elaboració d’un Protocol de Transparència i Bon 

Govern, on es recollirien el detall dels compromisos adoptats en 

cadascun dels apartats i àmbits funcionals en què s'estructura el 

Portal i el seu grau d'actualització, com també l’Àrea responsable 

de vetllar que esta informació estiga en tot moment de forma àgil, 

veraç, íntegra i entenedora, de tal manera que la ciutadania, 

entitats i institucions puguen conèixer quins són els continguts a 

què es compromet l’Ajuntament a fer públics, amb quina 

periodicitat (de manera automatitzada o bé de forma agrupada per 

períodes temporals o només en el cas de variació o modificació 

de la documentació presentada) i de quina forma, podent exercir 

així un control democràtic cap al funcionament de l’Ajuntament en 

un aspecte cabdal com ho és el de la transparència i el bon 

govern. En la seua elaboració i seguiment, caldria que tingueren 

la possibilitat de participar tant grups polítics com treballadors/es 

municipals, ciutadans/es i col·lectius locals. 

D’altra banda, actualment es troba en procés d’elaboració el 

Reglament Municipal de Participació Ciutadana de l’Ajuntament 

de Pedreguer. Aquest reglament, i els òrgans que en resultaran, 

poden constituir un bon marc per al debat i desenvolupament a 

nivell local de la normativa aplicable en matèria de transparència, 

per la qual cosa es creu convenient que s’agilitze la seua creació i 

que en ell s’establisca de quina manera es durà a terme la 

supervisió i proposició en matèria de transparència, i en concret 

respecte este Protocol de Transparència i Bon Govern. 

És per tot açò, que des de la CUP de Pedreguer es proposen els 

següents: 

 

ACORDS 

 

1. Completar la web municipal d’una manera definitivament 

transparent en un termini no superior a 30 dies, on s’adjuntarà tota 

la informació completa i d’una manera realment transparent tal i 

com s’enmarca dins la Llei. 

2. Crear un protocol de transparència propi, el qual també 

estudiarà la viabilitat de publicar a la web altres aspectes no 

inclosos a la Llei (seguiment mocions, sentències i resolucions 

judicials,...). En este protocol tindran la possibilitat d’elaborar-lo i 

fer el seu seguiment tant grups polítics com treballadors/es 

municipals, ciutadans/es i col·lectius locals. Així com mitjançant el 
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futur Reglament Municipal de Participació Ciutadana. 

3. Agilitzar l’elaboració i l’aprovació del Reglament Municipal de 

Participació Ciutadana, amb la participació dels grups polítics, les 

entitats locals i la ciutadania que ho desitge. 

 
El Portaveu de Compromís va demanar deixar l’assumpte 

sobre la taula. 

Es van produir les següents intervencions:  

El Sr. Ferrer digué: “el nostre grup pensa que la proposta que 

fa la CUP és molt ampla i molt extensa. Recentment s’ha aprovat 

una llei de protecció de dades. Segurament es tindrà que perfilar 

que és el que es pot publicar en una pàgina web i que no. Per 

tant, en eixe protocol que s’ha de fer, jo supose que la intenció de 

l’equip de govern és que, entre tots, fem algo i què no incorri’m en 

cap il·legalitat o no prenguem cap decisió de forma aleatòria en la 

que després tinguem algun problema. Tot no es pot publicar en la 

pàgina web. 

 En l’esmena que ens passeu, moltes de les coses que hi ha 

allí no es poden encaminar en el que demaneu.” 

El Sr. Prats digué: “nosaltres estem plantejant la participació 

de tècnics municipals per a que també ens puguen assessorar en 

eixe sentit.  No es realitzaria de manera arbitrària.” 

El Sr. Ferrer afegí: “el contingut de l’esmena de la moció que 

presenteu de publicar tot el que demaneu ací, tal volta no es puga 

fer això. Per tant, en caràcter previ i si s’ha de presentar una 

proposta, que es presente una proposta genèrica que no incloga 

cap concepte específic, com sentències... que segurament igual 

això no es pot publicar tal com es dicta i després, directament, 

que es presente eixa proposta a que s’aprove. Eixos dubtes 

d’aprovar, és el text tal com es presenta.”  

El Sr. Server: “la qüestió és que es diu “estudiar la viabilitat 

de que això es puga aprovar”, no s’estableix que això s’haja de 

publicar automàticament, sinó que, els que elaboren el protocol de 

transparència, en els tècnics corresponents, seran els que 

valoraran, entre altres coses, si això és viable incloure-ho”. 

El Sr. Alcalde digué: “vist que no està molt clar, jo segueix 

dient que proposem deixar-ho sobre la taula i portar-ho al següent 

plenari”. 

El Portaveu de Compromís va demanar deixar l’assumpte 
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sobre la taula. 

Efectuada votació amb 6 vots a favor (Compromís), 4 vots en 
contra (la CUP i PSOE) i 3 abstencions (PP) el Ple de 
l’Ajuntament acordà deixar l’assumpte sobre la taula. 

INFORMES 

ALCALDIA 

12. Informes Alcaldia. 

El Sr. Alcalde informà el següent:  

    S’han sol·licitat les següents ajudes:  

 

- PATRONAT DE TURISME COSTA BLANCA 

 

Dins de la convocatòria d’ajudes als ajuntaments de la 

província d’Alacant per a la promoció turística de la Costa 

Blanca, s’ha sol·licitat subvenció per a la Fira Gastronòmica 

Intercultural i per a la impressió de material turístic “Rutes 

Senderisme Municipi de Pedreguer”. 

 

- DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT 

 

*Dins de la convocatòria d’ajudes als ajuntaments de la 

província d’Alacant per al foment de la llengua i cultura 

Valenciana, s’ha sol·licitat subvenció per a les despeses 

edició de la revista d’informació municipal «La Sala». 

 

*Dins de la convocatòria d’ajudes als ajuntaments de la 

província d’Alacant per al pla d’ajudes a municipis per a la 

promoció d’activitats esportives i manteniment d’escoles 

esportives municipal anualitat 2018, s’ha sol·licitat 

subvenció per al funcionament de l’Escola Municipal de 

Futbol. 

 

*Dins de la convocatòria d’ajudes als ajuntaments de la 

província d’Alacant per a la realització d’activitats de 

promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i 

l’adquisició d’equipament anualitat 2018, s’ha sol·licitat 

subvenció per activitats ment activa gent gran i per a 

equipament informàtic Centre Social Municipal. 

 

*Dins de la convocatòria d’ajudes als ajuntaments de la 

província d’Alacant per a equipament instal·lacions 

culturals, s’ha sol·licitat subvenció per al cortinatge per a la 



  
Ajuntament de Pedreguer 

30 
 

casa Municipal de Cultura. 

 

*Dins de la convocatòria d’ajudes als ajuntaments de la 

província d’Alacant destinades a activitats culturals, 

musicals i escèniques, s’ha sol·licitat subvenció per al 

Pedreguer Jazz. 

 

*Dins de la convocatòria d’ajudes als ajuntaments de la 

província d’Alacant per al Pla Provincial d’Obres i Serveis 

de competència municipal per a 2019, s’ha sol·licitat 

subvenció per a l’ampliació del Cementeri Municipal. 

 

*Dins de la convocatòria d’ajudes als ajuntaments de la 

província d’Alacant per a l’activitat de foment i 

desenvolupament local, s’ha sol·licitat subvenció per 

activitats de promoció econòmica: PREMI EMPRESES 

PEDREGUER 2018. 

 

*Dins de la convocatòria d’ajudes als ajuntaments de la 

província d’Alacant per a la activitat de foment i 

desenvolupament local, s’ha sol·licitat subvenció per a la 

Festa del Comerç. 

 

* Dins de la convocatòria d’ajudes als ajuntaments de la 

província d’Alacant per a l’elaboració de plans d’igualtat de 

gènere, s’ha sol·licitat subvenció per a l'elaboració del pla 

d’igualtat de gènere. 

 

*Dins de la convocatòria d’ajudes als ajuntaments de la 

província d’Alacant per activitat i programes dirigits a la 

joventut, s’ha sol·licitat subvencions per activitats i 

programes dirigits a la joventut «JORNADA D’OCI 

ALTERNATIU JUVENIL» 

 

*Millora de l’accessibilitat, equipament i mesures protecció 

contra incendis a l’Espai Cultural.  

 

- GENERALITAT VALENCIANA 

            

*Dins de la convocatòria de subvencions per a la redacció 
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del pla local de prevenció d’incendis forestals, s’ha 

sol·licitat subvenció per a la redacció del pla municipal de 

prevenció d’incendis forestals. 

 

   *Dins de la convocatòria d’ajudes per al manteniment de 

conservatoris d’ensenyances de música de la Comunitat 

Valenciana 2018, s’ha sol·licitat subvenció per al 

conservatori elemental de música. 

 

*Dins de la convocatòria de subvencions per al 

manteniment de gabinets psicopedagògics escolars 

depenents dels ajuntaments, s’ha sol·licitat subvenció  per 

al manteniment del gabinet psicopedagògic municipal.  

 

*Dins de la convocatòria de subvencions destinades al 

voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals any 

2018, s’ha sol·licitat ajuda per a voluntariat ambiental en 

prevenció d’incendis forestals. 

                 

 *Dins de la convocatòria de subvencions per al foment del 

Valencià, s’ha sol·licitat subvenció per al cicle de Conta 

contes. 

 

 *Dins de la convocatòria de subvencions per a escoles de 

música depenents de corporacions locals per a l’any 2018, 

s’ha sol·licitat subvenció destinada a l’Escola de música, 

exercici 2018.  

 

 * Dins de la convocatòria d’ajudes per a instal·lació 

d’infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics, s’ha 

sol·licitat subvencions per a la instal·lació d’estació de 

recàrrega d’accés públic per a vehicles elèctrics al centre 

de Pedreguer. 

 

 *Dins de la convocatòria de subvencions per a finançar la 

reforma i modernització d'instal·lacions i equipament 

d’espais escènics, s’ha sol·licitat subvenció per a  escenari 

al rocòdrom. 

 

 * Dins de la convocatòria de subvencions destinades a les 
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entitats locals de la Comunitat Valenciana per al foment de 

la participació ciutadana, transparència i accés a la 

informació pública, s’ha sol·licitat subvenció per al 

programa municipal pressupostos participatius 7ª edició. 

            

 * Dins de la convocatòria de subvencions per a entitats 

participants en el nivell d’iniciació al rendiment en els 

XXXVI jocs esportius de la Comunitat Valenciana, s’ha 

sol·licitat subvenció per a despeses dels equips de basquet 

en competicions autonòmiques. 

            

 * Dins de la convocatòria d’ajudes en matèria de comerç, 

s’ha sol·licitat subvenció  pel manteniment de la xarxa 

AFIC. 

 

 * Dins de la convocatòria d’ajudes per a inversió en 

adequació i millora dels serveis i recursos turístics, s’ha 

sol·licitat subvenció per a l’adequació i millora de 

l’accessibilitat i senyalització dels recurs natural «clot del 

Lirio» 

 

 * Dins de la convocatòria d’ajudes per a projectes 

d’inversió per a la millora, modernització i dotació 

d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i 

enclavaments tecnològics, per als exercicis 2018 i 2019, 

s’ha sol·licitat subvenció per a la realització d’un pas sobre 

el barranc del Marx  al polígon industrial. 

 

 *Dins de la convocatòria de subvencions per a obres de 

condicionament de camins rurals, s’ha sol·licitat subvenció 

per a l’adequació de la pavimentació de 3 camins rurals.  

 

S’han concedit les següents ajudes: 

 

 *Dins de la convocatòria d’ajudes als Ajuntaments de la 

Província d’Alacant amb població inferior a 20.000 

habitants per a cobrir les aportacions estatutàries del 

Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció 

d’Incendis i Salvament, anualitat 2018: 11.712,68 € 
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*Dins de la convocatòria d’ajudes pel programa d’incentius 

a la contractació de persones joves (EMPUJU): 15.207,24 

€ per a la contractació d’un pintor durant 12 mesos. 

 

*Dins de la convocatòria d’ajudes pel programa d’incentius 

a la contractació de persones joves qualificades 

(EMCUJU): 44.237,88 € per a la contractació de 3 joves 

amb estudis. 

 

S’ha desestimat la següent sol·licitud:   

 

*Dins de la convocatòria d’ajudes destinades a la millora, 

ampliació o reparació d’instal·lacions esportives en 

municipis de la Comunitat Valenciana: substitució de 

lluminàries per leds al Trinquet Municipal.  

 

Està en marxa el projecte per a l’accessibilitat en les cases 

consistorials. 

També està demanat, trobe que no s’ha demanat mai, un 

Erasmus Plus per ajudes europees, en aquest cas d’esport. No 

s’havia informat perquè com encara no s’ha concedit, potser no ho 

donen, és un projecte que es diu: EPIC-Basketball (Equal 

oPportunities through Inclusive Cooperation in Basketball). 

 Si ens ho concedeixen el projecte és junt a Itàlia, Portugal, 

Turquia. Està adreçat amb el club de basquet junior. 

Si ens ho donaren començaria en gener de 2019 i acabaria 

en novembre de 2019.  

Passem a nomenar a les dones assassinades des de l’últim 

plenari: 

 29/04/18. Silvia Plaza Martín, 34 anys. Burgos (Burgos, 

Castella i Lleó). Feminicidi íntim. La dona va morir després 

de propinar-li una pallissa la seua exparella en els voltants 

d'un bar en el barri de Gamonal. Xifra oficial. 

 10/05/18. Mar Contreras Chambó, 21 anys. Les Gabias 

(Granada, Andalusia). Feminicidi íntim. El nuvi de la víctima 

li va disparar amb una escopeta en el cap per darrere, en un 

polígon de tir. Xifra oficial. 

 03/05/2018. Leticia Rosino, 33 anys. Castrogonzalo 

(Zamora, Castella i Lleó). Feminicidi no íntim (per intent 

d'agressió sexual). L'home, un pastor de 60 anys, va 
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intentar violar-la però la dona es va resistir i va intentar 

escapar; l'agressor, amb antecedents per una violació que 

va cometre en 1980, la va aconseguir i la va matar a 

pedrades. Xifra no oficial. 

 06/05/18. Nom i cognom no coneguts, 64 anys Fuengirola 

(Màlaga, Andalusia). Assassinada a punyalades pel seu fill 

de 38 anys. Xifra no oficial. 

  13/05/18. Mª Carmen C. R., 50 anys. València (Comunitat 

Valenciana). Assassinada a ganivetades pel seu fill Iván R. 

C., que també va ferir al seu padrastre, Juan José C. S., de 

54 anys. Xifra no oficial. 

 04/05/18. Mercedes Martín Ayuso, 42 anys. Les Vendes de 

Retamosa (Toledo). Feminicidi/Assassinat sense dades 

suficients. La dona va ser tirotejada per un home quan 

anava a deixar al seu fill al col·legi. 

Queden els noms per a què quede constància de les dones 

assassinades. 

Respecte al centre de salut, el passat 17 de maig, a les 17h. 

van vindre a Pedreguer, a petició d’ells, Carmelina Pla, Directora 

General d’Eficiència i Règim Econòmic, Isa Castelló Directora 

General d’Alta Inspecció Sanitària, Encarna Llinares Directora 

General Territorial de Sanitat, i Juan Puig Comissionat de Marina 

Salut. 

La intenció era donar més informació sobre l’estat de les 

obres de rehabilitació de l’antic, vam aprofitar per a dir-los també 

que el nou segueix pendent. A l’acta de 29 de maig, desprès 

d’insistir a la Directora General d’Alta Inspecció de Sanitat que ens 

enviara el resum de la reunió, diu: <una vez analizada la situación 

actual del edificio, la afectación en el servicio que representan 

algunas de sus carencias i deficiencias i la sucesión de acuerdo y 

el intercambio de información llevados a cabo en las comisiones 

mixtas, constatado que la titularidad del citado centro es municipal 

desde la Dirección General de Eficiencia y Régimen Económica y 

coordinadamente con la Dirección General de Alta Inspección 

Sanitaria, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 Análisis e informe de, entre todas las actuaciones 

pendientes de ejecución en el Centro de Salud de 

Pedreguer, la más urgente es en términos de accesibilidad 

y usabilidad del centro.> 

      Ací tots diran: però si fa dos anys que està l’informe en les 
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carències i deficiències del centre? El que raonen aquests alts 

càrrecs de la Conselleria és, que eixe informe com que està 

redactat per l’empresa, diu que tira pólvora de rei i que van a vore 

ells el que consideren que es pot fer, per això, els vaig comentar 

que  es podia fer perquè està des d’octubre de 2016/2017 “estudio 

de las formulas de financiación de las citadas obras y su impacto 

en usos futuros del centro, sobre la financiación de las citadas 

obras (s’està mirant per si es pot coordinar amb diners de la 

Conselleria més una ajuda per als centres de salut municipals 

(ajudes NIAP), com que és municipal es pot acollir ací, perquè 

Marina Salut ja ha fet l’informe que havia de fer i els diners que 

havia d’invertir, durant esta anualitat, ja els ha invertit i per tant, no 

li toca fer eixes obres que realitzaria la Conselleria en finançament 

per subvencions o el que siga) y elaboración de una propuesta de 

actuación conjunta con el Ayuntamiento de Pedreguer. Las 

actuaciones descritas no podrán incluir tareas de las 

encomendadas al concesionario (això ja ho sabem que és 

conservación y mantenimiento) y en la propuesta de actuación que 

confecciona la Dirección General de Eficiencia y Régimen 

económico, se detallaran los efectos de las citadas inversiones en 

los términos previstos en el pliego de prescripciones técnicas 

(exactament el que vol dir això s’emescapa una mica i no sé això 

que vol dir). 

Respecte al centre nou, li he contestat dient que el que va 

quedar Carmelina Pla era en fer un document de treball de futures 

inversions per part de Conselleria on constara el centre de salut 

nou. Eixa és la reunió que es va fer, estic satisfet per vore que hi 

ha interés per part de Conselleria perquè van vindre a Pedreguer 

una vesprada els alts càrrecs, però seguim en un impàs.  

Com deia Blai, ahir vam estar en la CHX, vam aprofitar per 

insistir en que ens contestaren al de la neteja de barrancs, però 

Pedreguer forma part del Consell General de Demarcació 

Hidrogràfica del Xúquer i vam anar en qualitat de membre del 

Consell per parlar de Pla de Seguiment Hidrogràfic i del Pla 

Especial de Sequera que està fent la Confederació. 

De l’últim plenari, respecte a la Comissió de Seguiment de 

l’Aigua, no s’ha oblidat, estem pendent de posar data per fer la 

pròxima comissió, entre altres, estem pendents d’ incloure punts en 

l’ordre del dia, entre ells el de la Sella, que comentava el portaveu 

Socialista, posarem la liquidació de l’any passat i més punts de 
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l’ordre del dia. 

Recordar, que la tasca per fer el segon pla d’igualtat està en 

marxa, estem molt contents des de l’equip de govern, almenys de 

la tasca que està fent la tècnica d’igualtat que vam contractar que 

està molt activa, dinàmica i anem a posar en marxa, com hauran 

vist (els enviarem per correu) el de les jornades d’igualtat per a 

què siga participativa l’elaboració del segon pla d’igualtat. Són el 

dia 5 i 12 de juny i es farà als porxens. 

El dia 6 de juny també hi ha una jornada, que també està en 

la web, contra la violència de gènere i és interessant perquè al final 

hi ha el projecte que vam fer de Pedreguer de les dones valentes. 

Es realitzarà com a experiència d’èxit, són 20 minuts que no està 

mal.” 

 

MOCIONS  13. Mocions. 

El portaveu popular va presentar la següent moció d’urgència:  

D./Da ANDRÉS FERRER RIBES, en representación del Grupo 

Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de PEDREGUER, 

EXPONE: 

Que por este Ayuntamiento se ha presentado ante la 

Diputación Provincial de Alicante una solicitud/petición de una 

subvención nominativa para la siguiente obra o actuación: 

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y EQUIPAMIENTO DEL 

ESPACIO CULTURAL, cuyo presupuesto asciende a 498.102,05€. 

Que conforme al Acuerdo de Pleno de la Diputación 

Provincial de Alicante, de fecha 7 de febrero de 2018, 

aprobada por los Grupos Políticos Socialista, Popular y EU, y 

con el voto en contra de Compromís, los Ayuntamientos podían 

solicitar este tipo de ayudas justificando debidamente su 

excepcionalidad o urgencia y las razones de interés público para 

su concesión, correspondiendo por el número de habitantes de 

este municipio una subvención del 95 % de su coste estimado, 

lo que supone la cantidad de 473.196,94 

Que en base a este Acuerdo, PEDREGUER y todos los 

municipios de la Provincia que lo han solicitado están incluidos, 

sin excepción alguna, en la propuesta ampliamente consensuada 

con la oposición para su aprobación. 

Que por parte del GRUPO DE COMPROMIS en la 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, a pesar del alto grado de 

consenso alcanzado se pretende bloquear la concesión de estas 
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ayudas y en concreto la inversión para nuestro municipio, 

anunciando su voto en contra de la misma, así como que las 

recurrirán ante los tribunales. 

Que esta postura de COMPROMÍS es claramente perjudicial 

para los intereses de PEDREGUER, ya que se verá frustrada una 

obra que se ha justificado que es de gran interés público y social. 

Por todo ello, PROPONE AL SR. ALCALDE CON SU 

POSTERIOR RATIFICACIÓN POR EL PLENO DE ESTA 

CORPORACIÓN LA SIGUIENTE PROPUESTA/MOCION: 

PRIMERO.- Que por este gobierno municipal o su Alcalde 

se comuniquen al Grupo Compromís de la Diputación Provincial 

su malestar y repulsa por esta postura o actitud de bloqueo de la 

petición de la subvención solicitada, así como al resto de 

actuaciones, requiriéndoles su apoyo a la misma . 

SEGONDO.- Que en el supuesto de que Compromís no 

rectifique su posición y no se pueda ejecutar esta inversión, hacer 

responsable políticamente a la Coalición de Compromís de la 

inejecución de esta obra con todas las consecuencias que ello 

acarrea par nuestro municipio. 

TERCERO.- Que se dé traslado del presente acuerdo a 

todos los Grupos políticos de la diputación Provincial de Alicante.  

 

Es van produir les següents intervencions:  

El Sr. Alcalde digué: “des de l’equip de govern no anem a 

votar la urgència, perquè considerem que no és motiu urgent. 

Considerar que el que es demana en els acords d’esta 

moció no té molt de trellat, perquè el que diu de que hi ha perill de 

perdre la subvenció, no es perd la subvenció.  

Com vosté sap, des del mateix grup popular de la 

Diputació; lleig textual la paraula del ganivet d’assessorament del 

President de la Diputació que al respecte d’esta moció diu: “eixa 

moció està envidada des de la sede provincial, està clar que el 

tema Pedreguer és diferent i que l’ajuda ve d’un Pla anterior per lo 

que no es perdrà. Això no són paraules de l’Alcalde ni de l’equip 

de govern, són paraules d’un assessor de Presidència.  

Com li vaig comentar, sols canvien els criteris de l’aportació 

municipal i eixos criteris que canvien són que en compte (que per 

això vam acceptar entrar ací) de pagar l’ajuntament al 20%, 

pagava el 5%.  

Per tant, com que ni té sentit el que demana la moció, ni 
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veiem la urgència, perquè el mateix President de la Diputació va 

suspendre el plenari per aprovar-lo (torne a insistir com vam dir en 

les comissions, en eixe plenari el nostre grup té 3 diputats de 31), 

si el President no haguera suspès el plenari, els 28 diputats 

restants poden aprovar-ho perfectament. 

Per tant, nosaltres no anem a votar la urgència.” 

El Sr. Salvador digué: “des del PSPV tenim costum i tot el 

que siga presentat en un termini raonable de temps, com és 

aquest cas que es va presentar fa una setmana i hem tingut 

temps a llegir-ho, no veiem cap inconvenient en votar a favor de la 

urgència perquè hem tingut una setmana i és suficient temps per 

a llegir-ho. Després ja passarem a analitzar i debatre el contingut . 

Nosaltres hem tingut temps de sobre per poder llegir i 

traure conclusions sobre el que anem a dir. Per tant, no veiem 

inconvenient en que es porte a debat.” 

 
Efectuada votació per la inclusió de l’assumpte per urgència, va 

donar el següent resultat: vots a favor: 5 (PP i PSOE), vots en 

contra: 6 (Compromís), abstencions: CUP. Va ser per tant 

rebutjada d’urgència, al no obtindre el vot de la majoria absoluta 

que requereix, d’acord amb allò estipulat a l’article 116.2 de la llei 

8/2010. 

 

PRECS I 

PREGUNTES 

14. Precs i preguntes. 

El Sr. Prats preguntà al Sr. Alcalde: “hem llegit en un mitjà, si 

se li pot dir així, que ha publicat una notícia sobre l’exposició 

d’este mes al Casal. En ella diu que “La oposición reclama la 

retirada de la exposición y que el regidor deje el cargo por la 

“ofensa a las víctimas””. Com que nosaltres som part de l’oposició 

i no hem fet tal cosa, li volíem preguntar si algun altre grup 

municipal de l’oposició ha demanat tal cosa. I li preguntem als 

altres grups també si ho han fet.” 

El Sr. Alcalde contestà: “ des dels grups de l’oposició d’aquest 

consistori, sortosament, (estic molt content en eixe sentit perquè 

hi ha molt de trellat en esta corporació) no s’ha demanat la 

dimissió del regidor. 

Jo no tinc costum de llegir eixe mitjà, que pense que és al 

que està vosté referint-se, però com sap, eixe mitjà trabuca molt 

les noticies i eixe mitjà llegiria les campanes que va sentir de que 
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qui sí va demanar la dimissió de l’Alcalde va ser PP Alicante. Eix 

en Las Provincias. El PP provincial sí, però el PP municipal no em 

consta”.  

El Sr. Salvador digué: “eixe periòdic també deia “que los 

socialistas no votaran nada que hiciera el Alcalde de Pedreguer”.  

Nosaltres no anem a fer-li cas, tenim el nostre propi criteri. Lo 

sorprenent és que el PP de Alicante no parle en el PP de 

Pedreguer perquè jo no sabia que l’Ajuntament havia comprat un 

local? Em va sorprendre.” 

El Sr. Alcalde digué: “està en projecte comprar algun local 

però eixe no”. 

El Sr. Ferrer digué: “no em sent al·ludit per a res. No sé de 

que s’estranyeu del que llegiu a la premsa perquè, encara que 

alguns diguen que tenen trellat, cada premsa o tendència de cada 

mig escrit diu alguna cosa.  

Que demane la dimissió d’un alcalde, no ho veig estrany, el 

curiós seria que demanara la dimissió d’un regidor en l’oposició, 

però d’un alcalde no ho veig estrany.”  

El Sr. Prats afegí: “es deia que l’oposició demanava la 

dimissió d’un regidor. Demanarem la rectificació”. 

El Sr. Ferrer afegí: “si es creieu que els mitjans de 

comunicació tot el que diuen és cert, benvinguts a la realitat.” 

El Sr. Prats afegí: “donàvem per fet que era així, però volíem 

tindre constància.” 

El Sr. Ferrer afegí: “hauríeu de pegar una mirà de tot el que 

diuen els mitjans de comunicació, comparar-ho i després opinar.” 

El Sr.  Ferrer  digué: “el Sr. Ferrús ha mencionat el fet de que 

el centre de salut, aparentment, no arribarà tot i que el President 

de la Generalitat va manifestar ací en l’inici de la legislatura que 

anava a construir-lo. Pensa que l’interés de que tres altres càrrecs 

vinguen ací a Pedreguer i no facen res, sinó, simplement emeten 

un informe que diuen que l’han de modificar a estes altures de 

legislatura, fa pensar que aquelles promeses que va fer en l’inici 

de la legislatura del pacte del Botànic i els governants del Botànic 

(inclòs Compromís) no faran realitat eixe centre de salut que és 

pel que haurien d’estar lluitant tots ací, tal com es proposava per 

part dels que ara governen la Generalitat quan estaven en 

l’oposició.”  

El Sr. Salvador preguntà: “ha llegit totes les subvencions que 

s’han demanat. Ressaltar que es nota que ha canviat el Govern 
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de la Generalitat i ara hi ha moltes subvencions per demanar. És 

una cosa prou novedosa, quan governava el Sr. Zaplana i tots 

estos que ja no estan no hi havia tanta subvenció. 

Referent a les subvencions, ha dit que s’ha demanat la 

subvenció pel Pla de Prevenció d’Incendis. Com està el tema del 

Pla de Prevenció d’Incendis, s’ha començat a redactar, està 

redactat?.” 

El Sr. Alcalde contestà: “està redactant-se. Recordeu que 

Pedreguer no està dins dels pobles que estan obligats a fer el Pla, 

però s’està fent. Està a l’espera de la subvenció”. 

El Sr. Salvador preguntà: “en l’Avinguda Arquitecte Antoni 

Gilabert, enfront del Parc de la Lluna hi ha un zanja, ho vaig vore 

la setmana passada i no sé si ho han arreglat esta setmana, jo 

supose que això correspondrà a Iberdrola, si l’Ajuntament està 

fent alguna gestió perquè, si no recorde mal, ja farà uns quants 

mesos que està oberta la zanja i pareix ser que Iberdrola o 

l’empresa que corresponga, si se li ha fet algun requeriment a 

l’empresa?.” 

La Sra. Simó contestà: “sí. De fet, fa aproximadament 3 o 4 

mesos, a requeriment nostre, li vam dir que ens portara ja el 

pressupost i que ens digueren que s’ha de fer exactament i fa, no 

t’ho puc dir cert, però crec que la setmana passada o l’anterior, ja 

van presentar el preu del que ells havien de fer i estem a esperes 

de que si esta setmana no ens diuen res, tornem a requerir-los 

perquè es realitzen les obres ja, perquè és una vergonya. Pensem 

que no és res tan important com per a què tarden tres mesos en 

fer-se.”  

El Sr. Noguera preguntà: “bona nit. En relació en la moció del 

PSOE sobre la neteja dels barrancs. Ens hem centrat en la neteja 

de vegetació, però en quant als barrancs que passen per dins del 

casc urbà, la neteja de la brutícia de bosses de fem, cartó.. eixa 

neteja qui la fa?.”  

La Sra. Simó contestà: “la fem nosaltres. La neteja del 

Barranc del Marx, la que va per darrere d’on es posa el rastre, 

l’hem de fer quasi totes les setmanes degut a la brutícia que 

deixen els del rastre. Una proposta nostra, que parlarem en la 

reunió del rastre, és donar-los una bossa de fem i almenys, els 

que venen fruita i verdura, que tiren tota la brutícia allí i a més 

anem a canviar-los de lloc per a què no estiguen tan prop i no es 

produïsca això perquè totes les setmanes pràcticament s’ha de 
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netejar el barranc.” 

El Sr. Noguera afegí: “alguna altra mesura? perquè del dia a 

dia de l’activitat del polígon potser també que es queden residus 

fora al carrer i volen al barranc”.  

La Sra. Simó contestà: “la brutícia més important és la del 

rastre, es deixa brutícia pel sol i després vola i va dins del 

barranc.” 

El Sr. Ferrer preguntà: “algú de l’equip de govern que ens 

puga informar sobre com es troba el contenciós que manté 

l’Ajuntament arran de la moció aprovada del poble israelià. I si ha 

suposat més costos per l’Ajuntament mantindre aquest litigi?.” 

La Sra. Simó contestà: “exactament els costos no els puc dir. 

Crec que els vam informar ja. De moment la vista està senyalà, no 

sé si s’ha fet ja o era per aquesta setmana que ve o per a pròxims 

dies. Els informaré en quant m’informe l’advocat.” 

El Sr. Ferrer digué: “d’acord”.  

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

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

qual cosa jo, el Secretari, certifique. 

 

 


