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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA
EL DIA 30 D’AGOST DE 2018
PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Pedreguer,
el trenta d’agost 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.

SECRETARI
Vicente-J. Angel R.

APROVACIÓ DE
L’ACTA
ANTERIOR.

RESOLUCIONS
D’ALCALDIA

ACCEPTACIÓ
DELEGACIÓ PER
LA
CONSTRUCCIÓ
DE GIMNÀS I
ASCENSOR AL
COL·LEGI
ALFAS.

1. Aprovació de l’acta de 28 juny 2018.
Es donà compte de l’esborrany de l’acta
corresponent a la sessió realitzada el dia 28 de juny de
2018, distribuïda amb la convocatòria, i no havent
observacions, es considerà aprovada
d’acord amb
l’establert a l’art. 91.1 del ROF.
2.- Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia.
Es donà compte de les Resolucions aprovades, de la
Nº 217 a la 276 de 2018. La Corporació es donà per
assabentada.
3.- Acceptació delegació per la construcció de
gimnàs i ascensor al Col·legi Alfàs.
Es van produir les següents:
El Sr. Ferrer, portaveu de grup PP, entén que la gestió
directa per part de l’Ajuntament és la millor per poder
portar endavant aquest tipus de construccions i per tant,
votaran a favor.
Àudio: punt 3
Vídeo: punt 3
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D’acord amb la comunicació rebuda de la
Generalitat, del següent tenor: «S'ha introduït en la
plataforma EDIFICANT Proposta de Delegació de
competències subscrita pel Secretari Autonòmic per a
l'actuació
sol·licitada
(03007561
ACTUACIONS
REFERIDES
A
CONSTRUCCIÓ
DE
GIMNÀS,
INSTAL·LACIÓ ASCENSOR) al centre 03007561-CEIP
COMARCAL L'ALFÀS, per la qual cosa ja pot descarregar
aquest document perquè en prengueu coneixement i
acceptació de la delegació de competències en tots els
seus termes mitjançant acord plenari. Conforme al previst
en l'article 8 del Decret - Llei 5/2017, del Consell, haurà
d'incorporar certificació de l'acord plenari a la plataforma
EDIFICANT (pestanya "Acceptació Ajuntament") per a
prossecució de tràmits.»
Vista la proposta esmentada, del següent tenor
literal:
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONSELLER
D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DE
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA
D'INFRAESTRUCTURES
EDUCATIVES
A
L'AJUNTAMENT DE PEDREGUER PER L'ACTUACIÓ
ACTUACIONS REFERIDES A CONSTRUCCIO DE
GIMNAS, INSTAL.LACIO ASCENSOR DEL CENTRE
CEIP COMARCAL L'ALFÀS
Vista la sol·licitud de delegació de competències
presentada per l'Ajuntament de PEDREGUER, i vists els
següents
FETS
1.- Amb data 04/06/2018 l'Ajuntament de
PEDREGUER va presentar sol·licitud de delegació de
competències, segons el que disposa l'article 7 del
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.
2.- Juntament amb la sol·licitud de delegació de
competències l'Ajuntament presenta en data 04/06/2018
l'acord plenari, amb referència a la consulta al consell
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escolar municipal, si aquest estigués constituït i al consell
escolar de centre i la memòria tècnica amb la descripció
de l'actuació i el pressupost previst, de conformitat amb
l'article 7 del Decret - Llei 5/2017.
3.- Vista la memòria tècnica presentada, se subscriu
la memòria econòmica de cobertura de la despesa de
data 27/07/2018, segons disposa l'article 4 del Decret-Llei
5/2017.
A aquests fets són d'aplicació els següents
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- El Decret 103/2015, de 7 de juliol, del
Consell, estableix l'estructura orgànica bàsica de la
Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i
assenyala en l'article 22 que correspon a la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport l'exercici de les
competències en matèria d'educació, investigació,
formació professional reglada, universitats i ciència,
promoció i patrimoni cultura, política lingüística i esport.
SEGON.- La Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport, en virtut del Decret 186/2017, de 24 de
novembre, del Consell, pel qual s'aprova el seu
Reglament orgànic i funcional té atribuïdes, entre d'altres,
la competència sobre la construcció dels centres docents
públics.
TERCER.- L'article 8 de la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, d'Educació estableix que les administracions
educatives i les corporacions locals coordinaran les seues
actuacions per a aconseguir una major eficàcia dels
recursos destinats a l'educació i contribuir a les finalitats
establides en aquesta llei. Així mateix, la disposició
addicional quinzena de la Llei orgànica esmentada,
determina que les administracions educatives podran
establir procediments i instruments per a afavorir i
estimular la gestió conjunta amb les administracions locals
i la col·laboració entre centres educatius i administracions
públiques.
QUART.- La Llei 7 /1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local, en l'article 7 determina que les
comunitats autònomes, podran delegar en les entitats
locals l'exercici de les seues competències, i indicaran així
mateix que la delegació de competències haurà d'anar
acompanyada del corresponent finançament, per a això
caldrà establir els mecanismes de suficiència i garantia
financera. En tal sentit, no hi ha dubte que la figura
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reuneix les característiques necessàries per a assegurar,
respectant l'autonomia local, el compliment dels objectius
de la Generalitat en matèria d'infraestructures educatives,
mitjançant el recurs als mitjans tècnics, humans i
materials dels ajuntaments de la nostra comunitat, així
com reflectir en els corresponents pressupostos de la
Generalitat, en qualitat d'administració delegant, la dotació
pressupostària adequada i suficient durant tots i cadascun
dels exercicis en què s'executara el pla.
CINQUÈ.- La Llei 21/2017, de 28 de desembre, de
mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i
d'organització de la Generalitat, en la disposició addicional
primera autoritza les persones titulars dels departaments
competents del Consell per a delegar l'exercici de les
funcions que corresponen a l'administració de la
Generalitat en matèria de construcció, ampliació,
adequació, reforma, gestió i manteniment de centres,
instal·lacions i infraestructures de titularitat de la
Generalitat en aquelles entitats locals en el territori de les
quals estiguen situades o vagen a situar-se en aquestes.
SISÈ.- 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, quant a la construcció, ampliació,
adequació, reforma i si escau equipament, de centres
docents públics, determina que aquesta cooperació s'ha
de dur a terme mitjançant la figura de delegació de
competències.
SETÈ.- Tenint en compte allò previst en l'article 44
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, en els litigis entre
administracions públiques, no caldrà interposar recurs en
via administrativa sinó requeriment previ al recurs
contenciós administratiu perquè derogue la disposició,
anul·le o revoque l'acte, faça cessar o modifique l'actuació
material, o inicie l'activitat al fet que estiga obligada. Per
tant, en la mesura en què les actuacions de les entitats
locals siguen conseqüència de l'exercici de potestats
públiques per entitats locals, no procedirà interposar
contra aquestes recurs de reposició.
Per tot això, en virtut del que es disposa en la Llei
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda
pública, del sector públic instrumental i de subvencions,
en 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
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Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació,
reforma i equipament de centres públics docents de la
Generalitat
PROPOSE
Delegar en l'Ajuntament de PEDREGUER l'actuació
ACTUACIONS REFERIDES A CONSTRUCCIO DE
GIMNAS, INSTAL.LACIO ASCENSOR en el centre públic
CEIP COMARCAL L'ALFÀS, codi 03007561 amb la
finalitat que les instal·lacions resultants d'aquesta actuació
permetin una adequada execució de la tasca educativa,
segons els següents termes i amb l'abast que a
continuació es relacionen:
1.- IMPORT DE LA DELEGACIÓ.
Per a la realització d'aquesta actuació, es finança
l'Ajuntament de PEDREGUER, amb C.I.F. P0310100C per
import de 723.889,73 euros, a càrrec dels crèdits
consignats en el capítol VII, "Transferències de capital" del
programa pressupostari 422.20 de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Aquesta quantitat resulta de la memòria presentada
per l'ajuntament, l'import es desglossarà en les anualitats
següents:
2018................ 25.851,54 euros
2019................ 698.038,19 euros
2020................ 0 euros
2021................ 0 euros
2022................ 0 euros
L'autorització de les despeses corresponents a
exercicis futurs queda subordinada als crèdits que, per a
cada exercici, es consignen a este efecte en el pressupost
de la Generalitat.
En el cas que es produïsquen desajustaments entre
les anualitats concedides i les necessitats reals que en
l'ordre econòmic exigisca el desenvolupament de les
actuacions, l'entitat local proposarà el seu reajustament
amb almenys un mes d'antelació a la fi del corresponent
exercici pressupostari.
2.- DESPESES FINANCIABLES
A càrrec de l'import concedit de 723.889,73 euros,
l'entitat local finançarà tots els procediments de
contractació administrativa, i inclourà tant els contractes
d'obres com els de serveis necessaris per a la realització
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d''aquestes, d'acord amb el que es disposa en la
normativa vigent de contractació pública. També es podrà
incloure en aquest import qualsevol altre cost, impost o
taxa relacionat amb l'execució de l'actuació, dins del marc
legal aplicable.
3.- RÈGIM DE FINANÇAMENT
El pagament del finançament es realitzarà prèvia
justificació per l'entitat local de l'actuació per a la qual ha
sigut concedida, i es podrà fer de manera total o parcial,
mitjançant successius pagaments a compte de la seua
liquidació. La justificació es realitzarà mitjançant certificat
de l'interventor de l'entitat local relatiu a l'aprovació i
conformitat de les factures presentades pels adjudicataris
dels diferents contractes celebrats en el marc de l'actuació
finançada.
Als imports de les baixes que es produïsquen
respecte de la quantia inicial se'ls donarà el tractament
previst en l'article 9 del Decret llei 5/2017.
En el cas que l'entitat local cedisca en favor dels
contractistes els seus drets de crèdit davant de la
Generalitat, aquesta abonarà directament als contractistes
l'import de les seues factures. Si l'entitat local es troba
obligada a practicar retenció a compte de l'impost sobre la
renda de les persones físiques, la Generalitat abonarà al
contractista l'import net de la factura i a l'entitat local
l'import corresponent a la retenció a compte.
En el supòsit que es produïsquen reclamacions
d'interessos de demora pels adjudicataris de les
actuacions finançades, la Generalitat assumirà la despesa
en la quantia que resulte proporcional al període de
demora que li siga imputable d'acord amb el criteri de
l'òrgan de contractació. A aquests efectes, la Generalitat
disposarà, per a efectuar el pagament, d'un termini de
trenta dies naturals a comptar del dia en què reba el
certificat de l'interventor o la interventora de l'entitat local.
4.- VIGÈNCIA DE LA DELEGACIÓ
La delegació de les competències per a realitzar les
actuacions contingudes en aquesta resolució tindrà una
vigència temporal determinada per les anualitats
contemplades en el punt primer d'aquesta resolució. No
obstant això, aquest termini podrà ser ampliat, a petició de
l'Ajuntament, i mitjançant resolució de la Conselleria
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d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, com a màxim
dins del període temporal determinat en l'article 5.1 del
Decret llei 5/2017, de 20 d'octubre.
5.- ABAST I TERMES DE LA DELEGACIÓ
5.1-. Redacció o actualització -si escau- de
projecte constructiu,
supervisió i aprovació, i també de qualsevol
modificació del mateix.
L'ajuntament podrà redactar el projecte i assumir la
direcció facultativa amb mitjans propis, o bé externalitzar
aquests serveis mitjançant les corresponents licitacions
públiques sempre dins del marc normatiu aplicable a les
administracions públiques. Això afectarà tant al projecte
original com a qualsevol contracte modificat o
complementari derivat d'aquest.
En tot cas, per a la redacció del projecte en totes les
seues fases, s'atendrà al que preveu el Codi Tècnic de
l'Edificació, aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de
març i en el Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques, Reial decret 1098/2001, de
12 d'octubre.
L'informe de supervisió del projecte haurà de ser subscrit
o validat per un tècnic municipal competent, en els termes
establits per la normativa vigent de contractació pública.
També es reserven aquestes competències per a la
supervisió de possibles modificats, complementaris que
pogueren sorgir en el marc del que es disposa en la llei de
contractes del sector públic i la normativa contractual
aplicable.
5.2. Delegació d'actuacions en matèria de
contractació.
Es deleguen en l'òrgan de contractació de l'entitat
local totes les facultats que corresponen quant al
contracte d'obres (actuacions preparatòries, licitació,
adjudicació, gestió del contracte, execució de l'obra, etc.) i
de les assistències tècniques que externalitze l'ajuntament
per no poder fer front amb els seus propis mitjans.
5.3. Execució de l'obra: Direcció facultativa,
liquidació i recepció de
l'obra.
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Quant a l'execució de l'obra, es deleguen totes les
actuacions corresponents a l'administració promotora de
la inversió, això és, acta de replanteig d'inici d'obra,
seguiment d'inspecció d'obra en execució, conformitat de
certificacions i factures de les prestacions contractades,
conformitat del programa de control de qualitat i del pla de
gestió de residus, acte formal de recepció, certificat final
de les obres, i en general qualsevol informe tècnic,
econòmic o jurídic administratiu relatiu a l'actuació que es
delega.
Si raons d'interés públic així ho aconsellaren,
l'Ajuntament com a òrgan de contractació podrà acordar
l'ocupació efectiva i posada en servei per a ús educatiu de
les obres executades, encara sense l'acte formal de
recepció, de conformitat amb el que es disposa en l'article
235.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic o -si escau- article 243 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, tot això, prèvia notificació a la conselleria i en
coordinació amb la unitat tècnica territorial corresponent.
6.- COMPROMISOS DE L'AJUNTAMENT
a) L'ajuntament comunicarà a la Conselleria l'inici de
l'obra, i aportarà còpia de l'acta de replanteig previ i inici
d'obra, quan escaiga.
b) Finalitzat el procediment de contractació i adjudicats els
contractes corresponents, l'ajuntament remetrà a la
conselleria competent en educació certificat subscrit pel
secretari de l'entitat amb la informació relativa a les
contractacions finançades a càrrec del pressupost
assignat a la delegació de competències, així com
certificat emés per l'interventor de l'ajuntament fent
constar la identificació de les factures/certificats d'obra,
import i data, així com la seua conformitat amb aquestes.
En cas de cessió del municipi en favor de tercers
contractistes dels crèdits o drets de cobrament que
ostenten sobre la Generalitat en execució d'aquesta
delegació de competències, aquesta cessió s'haurà de
comunicar a la conselleria competent en matèria
d'educació en el termini de deu dies des de la seua
formalització.
c) L'Ajuntament executarà les obres d'acord amb el
projecte tècnic basat en el programa de necessitats
Ajuntament de Pedreguer
C/ Ajuntament, 7, Pedreguer. 03750 (Alacant). Tel. 965 760 669. Fax: 965 761 949

Ajuntament de Pedreguer
proporcionat per la conselleria competent en matèria
d'educació i comunicarà a la conselleria qualsevol
modificació del projecte.
d) Assumirà el finançament de la inversió que excedisca
del pressupost assignat en aquesta delegació de
competències.
e) Finalitzades les obres, l'ajuntament farà lliurament a la
conselleria competent en matèria d'educació de còpia
digitalitzada del projecte o de la documentació
corresponent a l'actuació efectuada, així com de les seues
possibles modificacions, i la Generalitat assumirà la
propietat intel·lectual del projecte.
f) Una vegada lliurades les obres a l'ús públic,
l'ajuntament, mitjançant acord de l'òrgan competent local
(Ple o Junta de Govern local) haurà d'acordar la posada a
disposició de la parcel·la i construcció executades, a fi que
la conselleria competent en matèria d'educació, verificats
els requisits formals i materials, acorde l'acceptació de la
posada a disposició, que afectarà tant el sòl com la volada
al servei públic educatiu de la Generalitat, de conformitat
amb el previst en el Reial decret 2274/1993, de 22 de
desembre, que regula el marc de cooperació de
l'Administració local i l'educativa.
Si és el cas, les instal·lacions corresponents a aquesta
actuació han de ser legalitzades davant de la conselleria
competència en la matèria, d'acord amb el procediment
normativament establert.
Sense perjudici de la titularitat demanial municipal dels
immobles, aquests no es podran destinar a altres serveis
o finalitats sense autorització prèvia de l'Administració
educativa, conforme a la disposició addicional quinzena,
punt 2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d'educació, corresponent la conservació, tributs, despeses
i subministraments, així com el manteniment i la vigilància
dels edificis destinats a centres públics d'educació infantil,
d'educació primària o d'educació especial, al municipi
respectiu.
Finalitzades les obres, l'ajuntament haurà de regularitzar
la situació juridicopatrimonial del centre, de conformitat
amb els requisits establits en la Llei hipotecària i en el text
refós de la Llei del cadastre immobiliari, després de la
seua reforma per la Llei 13/2015, de 24 de juny.
7.- ACTUACIONS DE COMPROVACIÓ I CONTROL
En aplicació d'allò previst en l'article 148 de la Llei 8/2010,
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de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana, redactat per l'article 10 de la llei
21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de
gestió administrativa i financera, i d'organització de la
Generalitat, la Generalitat podrà recaptar en qualsevol
moment informació sobre la gestió municipal de la
competència delegada, així com enviar comissionats i
formular els requeriments pertinents per a l'esmena de les
deficiències observades.
Per part seua, l'ajuntament realitzarà les seues actuacions
conforme a les instruccions tècniques i administratives del
programa EDIFICANT elaborades per la conselleria
competent en educació, disponibles en la seua pàgina
web, per a garantir l'adequació de les obres realitzades
per delegació a la normativa vigent.
En tot cas, la comprovació de la inversió, tal com indica
l'article 10.6 del Decret llei 5/2017, correspondrà a la
intervenció de les entitats locals que assumisquen la
delegació.
8.- FINALITZACIÓ DE L'ACTUACIÓ FINANÇADA
L'entitat local haurà de comunicar a la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport la finalització de
l'activitat finançada, juntament amb la seua liquidació, en
el termini màxim de quinze dies naturals.
9.- INFORMACIÓ I PUBLICITAT
Els contractes administratius d'obres, serveis i
subministraments que subscriga l'entitat local per a la
realització de l'actuació hauran d'indicar el finançament de
la Generalitat, a càrrec del programa EDIFICANT. Així
mateix, la publicació en els butlletins oficials
corresponents a licitació, adjudicació i formalització dels
contractes contindrà la menció al finançament pel
programa EDIFICANT de la Generalitat.
El cartell que s'instal·le durant l'execució de l'obra indicarà
de manera visible el logo EDIFICANT i el finançament a
càrrec d'aquest programa de la Generalitat.
10.- CONSERVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
L'entitat local haurà de conservar la documentació original
corresponent a la realització del projecte, tals com a
contractes, certificats, plànols, projectes bàsics i
d'execució, projectes As Built, Llibre de l'Edifici, etc., així
com els relacionats amb els pagaments i despeses, i
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garantir la seua disponibilitat durant un mínim de deu
anys.
11. REVOCACIÓ DE LA DELEGACIÓ
D'acord amb el previst en l'article 149 de la Llei 8/2010,
procedirà la revocació de la delegació quan es donen els
supòsits i d'acord amb el procediment previst en aquest
article.
EL SECRETARI AUTONÒMIC D'EDUCACIÓ I
INVESTIGACIÓ
JOSÉ MIGUEL SOLER GRACIA”
Vist l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local.
«2. Es requereix el vot favorable de la majoria
absoluta del número legal de membres de les
corporacions per a l'adopció d'acords en les següents
matèries:
.../...
h) Transferència de funcions o activitats a
altres
Administracions
públiques,
així
com
l'acceptació de les delegacions o encomanes de
gestió realitzades per altres administracions, llevat
que per llei s'imposen obligatòriament.
.../...»
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
de 23 d’agost, el Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable
de la totalitat de membres, que supera el quòrum establert
a l’article 47.2 h) de la llei 7/85 adoptà els següents
acords:
Primer: Prendre coneixement i acceptar la delegació
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de competències en tots els seus terminis, d’acord amb la
«PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONSELLER
D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DE
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA
D'INFRAESTRUCTURES
EDUCATIVES
A
L'AJUNTAMENT DE PEDREGUER PER A ACTUACIONS
REFERIDES A CONSTRUCCIÓ DE GIMNÀS I
INSTAL·LACIÓ DE L’ASCENSOR DEL CENTRE CEIP
COMARCAL L’ALFÀS» signada pel Secretari Autonòmic
d’Educació i Investigació.

MOCIÓ SOBRE
LA LLEI DE
CONTRACTES.

Segon: Que s’incorpore certificació d’aquest acord
plenari en la plataforma EDIFICANT (pestanya
«Acceptació Ajuntament») per a prossecució de tràmits.
4. Moció sobre la llei de Contractes.
Es donà lectura a la següent moció:
MOCIÓ LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC
La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies (FVMP), en la reunió ordinària
celebrada el dia 24 de juliol de 2018, va aprovar per
majoria

dels

seus

membres

(a

favor

PSOE,

COMPROMÍS, PP, EUPV i abstenció de CIUDADANOS),
la següent proposta de moció, perquè siga remesa a totes
les Entitats Locals de la Comunitat amb la finalitat que
s'adopte pels seus respectius plens.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La

contractació

subministraments

pública
és

d'obres,

una

eina

béns,
pròpia

serveis
de

i
les

Administracions Públiques i suposa un importantíssim
impacte econòmic, democràtic, social i mediambiental en
els nostres pobles i ciutats. La contractació pública
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representa el 18 % del PIB del país, genera ocupació,
oportunitats empresarials i fomenta un nou model
productiu. A més, és peça clau en la modernització del
procediment administratiu.
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic introdueix novetats d'impacte en l'àmbit local,
amb el nou règim d'aplicació dels contractes menors o el
procediment obert simplificat i les específiques per a les
entitats locals i d'especial rellevància per als funcionaris
d'habilitació nacional. Novetats que dificulten la gestió
corporativa contractual.
Els contractes menors, figura habitual als ajuntament,
especialment en els més xicotets, ha rebaixat les quanties
i ha

prohibit que

se

subscriguen contractes que

acumuladamente superen el llindar dels 15.000 euros i, a
més, han de servir només per a necessitats esporàdiques
i imprevistes que han de ser adjudicades amb celeritat.
S'han multiplicat les exigències i requisits procedimentals,
fins i tot per a subscriure un contracte menor, paralitzant el
ritme de contractació administrativa i en conseqüència la
gestió municipal. Fins a l'entrada en vigor de la nova Llei,
es podien signar contractes directes per a obres que no
superaren els 50.000 euros i en serveis per un cost
inferior als 18.000 euros (sempre sense comptar l'IVA). No
obstant això, aqueixes xifres s'han vist reduïdes amb la
nova Llei, passant a 40.000 euros per a obres i 15.000 per
a serveis.
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Tot això suposarà un significatiu augment en la càrrega de
treball dels funcionaris municipals, per la qual cosa és
imprescindible comptar amb major dotació de recursos
humans

especialistes/professionals

en

matèria

de

contractació, fet que xoca frontalment amb la impossibilitat
de contractació de personal necessari.
Els càrrecs electes locals de la Comunitat Valenciana se
senten desbordats davant un canvi normatiu que no ha
tingut

en

compte

la

realitat

de

la

contractació

administrativa local.
La tardança en els procediments es posa de manifest en
la limitació de l'ús del contracte negociat per criteris de
preu, que fins hui permetia a l'administració convidar a
tres empreses a un concurs sense publicitat. Amb la nova
Llei s'aposta pel contracte obert simplificat, amb una
durada del procés de contractació que rondarà el mes,
però amb publicació obligatòria, tot això sota el paraigua
de millorar la transparència, que donada la particularitat
de l'àmbit local, i l'existència de nombrosos xicotets
municipis, la Llei hauria d'haver previst la continuïtat del
contracte negociat sempre amb totes les garanties de la
transparència.
Altres qüestions com l'obligació de garantir que els
contractistes complisquen amb les normes aplicables en
matèria mediambiental, social o laboral establides, i a
comprovar el compliment dels terminis de pagament de
contractistes a subcontractistes, en contractes d'obres i
serveis amb valor estimat superior a 5 milions d'euros i la
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prohibició

de

contractar

amb

empreses

que

no

complisquen els requisits de contractació mínima de
treballadors amb discapacitat, o que no complisquen amb
l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat, dificulten,
sense cap dubte, l'activitat local.
Les comunicacions i les notificacions seran realitzades per
mitjans electrònics, mitjançant una adreça electrònica
habilitada o compareixença electrònica. La presentació
d'ofertes i sol·licituds de participació es realitzarà, amb
caràcter general, per mitjans electrònics i tot això tenint en
compte la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Les exigències de la Llei de Contractes i de la Llei de
Transparència, per la qual han de publicar-se la
informació sobre tots els contractes, ens porta al fet que
els sistemes informàtics municipals han de disposar de
Portal de transparència, Perfil de Contractant i a més
Registre de Convenis (interna), sense comptar la
Plataforma de Licitació del Sector Públic

i altres

Plataformes externes.
Els xicotets i mitjans municipis no tenen la ràpida
capacitat d'adequació a tots aquests imperatius legals que
disten

en

gran

manera

de

l'escenari

municipal,

fonamentalment en la manca de preparació tecnològica.
Així doncs, la nova LCSP incorpora el principi d'integritat
com a mecanisme de lluita contra el frau i la corrupció i
trasllada a tots els poders públics la necessitat d'adoptar
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una visió transversal de la contractació pública com a
instrument de foment de les condicions socials, laborals i
mediambientals, així com d'innovació i suport als xicotets i
mitjos empresaris; aspectes, tots ells, que els poders
adjudicadors hauran de tindre presents en analitzar les
necessitats que han de satisfer i com han de satisfer-les
mitjançant els processos de compra pública.
Es una Llei llarga i complexa que incorpora nombroses
exigències

i

informe

el

que

requereix

de

una

professionalització de tècnics dels quals no disposen els
ajuntaments i que en conseqüència produeix l'efecte
contrari, una administració paralitzada que vulnera/lesiona
la prestació del Servei Públic àgil i efectiu per als
ciutadans.
És

necessària

una

regulació

específica

per

a

l'Administració Local, la llei li dedica a l'Administració
Local, la Disposició Addicional Segona i la Disposició
Addicional Tercera. Una vegada més el legislador estatal
regula d'esquena a les entitats locals, i per descomptat
que ignora la realitat del xicotet i mitjà municipi.
Per tot això, el Grup Municipal de COMPROMÍS proposa
al Ple l'adopció dels següents
ACORDS
1. Elaborar un nou text normatiu més simple, cohesionat i
menys voluminós que facilite l'aplicació dels principis que
es deriven de les Directives del Parlament Europeu que
Ajuntament de Pedreguer
C/ Ajuntament, 7, Pedreguer. 03750 (Alacant). Tel. 965 760 669. Fax: 965 761 949

Ajuntament de Pedreguer
es plasmen en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
2. Com a conseqüència que la majoria dels nostres
municipis siguen de xicotet i mitjana grandària, existeix la
dificultat de la utilització dels contractes menors en els
municipis de menys de 5.000 habitants per les limitacions
imposades per la nova norma, així com per l'aplicació dels
procediments d'adjudicació en aquestes entitats locals,
sent necessari flexibilitzar les mesures de contractació de
personal al servei de les Administracions territorials,
especialment la local, mitjançant una nova regulació de
l'Oferta d'Ocupació Pública, que permeta als municipis
adaptar-se a las exigències de la nova regulació.
3. Es fa necessari promoure una regulació més detallada
en relació amb l'Administració electrònica, així com
arbitrar els mitjans i eines TIC perquè les entitats locals
incorporen l'administració electrònica de forma eficaç i
eficient.
4. Comunicar aquests acords al Govern d'Espanya, al
Consell de la Generalitat Valenciana, , a les Corts
Valencianes, així com als grups polítics de les cambres
estatal i autonòmica, a la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies, i a la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies.
Es van produir les següents intervencions:
El Sr. Prats, portaveu de la CUP, digué que comparteix la
preocupació per la nova llei de contractes, però
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s’abstindrà perquè els acords de la moció no concreten
cap proposta.
El Sr. Salvador, portaveu de PSOE, digué entenen que
aquesta nova regulació de la llei de contractes s’ha fet per
controlar els nombrosos casos de corrupció, però això
implica moltes traves administratives a les xicotetes
empreses i per tant recolzaran la moció.
El Sr. Ferrer, portaveu de PP, digué que donaran suport a
la moció donat que comparteixen l’exposició motius i els
fonaments de l’acord.
Àudio: punt 4
Vídeo: punt 4
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de
23 d’agost el Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de
11 membres (Compromís, PP i PSOE), I 2 abstencions (la
CUP), acordà aprovar la moció.
MOCIÓ PP
SOBRE
REPULSA PER
L’ACTITUD DEL
GRUP
COMPROMÍS DE
LA DIPUTACIÓ
SOBRE AJUDES

5. Moció PP sobre repulsa per l’actitud del grup
Compromís de la Diputació sobre les ajudes.
Vista la Moció presentada per el portaveu popular
en sessió de 31 de maig, i que consta en l’acta de la dita
sessió, el portaveu popular va manifestar lo següent: “el
grup Popular pretén que decaiga la moció i no
presentar-la al ple. Recordar, que el que plantejava la
moció era rebutjar l’actitud del grup Compromís a la
Diputació davant dels criteris que es van aprovar per a les
ajudes nominatives als municipis en el plenari de 7 de
febrer de 2018 en la Diputació Provincial. Davant aquesta
moció, que es va presentar conjuntament pel grup
Socialista, Grup Popular i Esquerra Unida, el grup
Compromís en la Diputació va presentar una altra moció,
que no va prosperar, i que va abocar a la interposició de
denúncies davant els tribunals front a adjudicacions
d’ajudes nominatives per part de la Diputació. Aquesta
situació, va generar que es bloquejaren totes les ajudes
nominatives que estava gestionant la Diputació i, per part
de la Diputació d’Alacant, es va aprovar un greuge
comparatiu en el fet de que Compromís sí que admet les
ajudes nominatives, encara que no es diguen
nominatives, que sí que estan donant-se en la Diputació
Ajuntament de Pedreguer

C/ Ajuntament, 7, Pedreguer. 03750 (Alacant). Tel. 965 760 669. Fax: 965 761 949

Ajuntament de Pedreguer
de València, però que no admetia les de la Diputació
d’Alacant. Per tant, al llarg d’aquests mesos entre que van
intentar introduir-la per urgència, no es va admetre, en la
segona ocasió no es va entendre el que el portaveu va
sol·licitar que s’incloguera en el ple, ja s’hi ha inclòs en
aquest ple d’agost, però el 30 de juliol, en la Diputació
d’Alacant, es va presentar una moció conjunta entre grup
Popular, PSOE i Compromís en que es donava per
resolta la polèmica en quan a estes ajudes nominatives.
Per tant, es donava una solució global a aquest conflicte
que s’havia generat en quant a la judicialització que
s’havia fet per part de Compromís d’aquest sistema o
forma de donar ajudes als municipis. Per tant, entenem
que en aquesta moció es tancava el problema intern que
s’havia generat. Respecte al que feia la moció que
presenta el grup Popular pel que fa a la subvenció que
havíem optés per part de Diputació del 95% per a la
millora de l’accessibilitat i equipament de l’Espai Cultural,
Diputació vista la moció que s’ha aprovat el 30 de juliol,
realitzarà una modificació de crèdit i inclourà el 95% de la
quantitat atorgada al municipi de Pedreguer. Per tant,
havent-se solucionat aquest problema i no tenint sentit
que es porte a debat aquesta moció quan PP, PSOE i
Compromís han arribat a una solució per donar fi a
aquesta problemàtica, doncs entenem que no té sentit
debatre aquesta moció i per tant, sol·licitem que es retire
de l’ordre del dia”.
Per tant va quedar retirada de l’ordre del dia de la sessió.
Àudio: punt 5
Vídeo: punt 5
INFORMES
ALCALDIA.

6.Informes Alcaldia.
El Sr. Alcalde digué: “com ve sent habitual i fins que
no acabe aquest xacra, recordar els noms de les dones
assassinades des del darrer plenari perquè quede
constància del nom, perquè són persones, no números, i
també per manament o decisió de la Comissió d’Igualtat
del nostre Ajuntament.
A hores d’ara, en 2018 portem 60 dones
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assassinades, de les que 32 no són oficials, no han estat
reconeguts encara pel Ministeri, però són 60 assassinats
que vaig a detallar:
*5/07/18. Martha J. Arzamendia Encunya, 37 anys.
Madrid. La dona va ser escanyada amb un cable per la
seu exparella, que li va propinar una pallissa abans
d'assassinar-la i després la va penjar d'un sostre. L'home
tenia
una
ordre
d'allunyament
en
vigor.
*6/07/18. María Isabel Font Antuña, 84 anys. La
Felguera (Astúries). La dona va ser degollada pel seu
marit, que després es va suïcidar llançant-se per la
finestra.
*7/07/2018. Cristina Marín, 24 anys. Lepe (Huelva). La
dona havia denunciat a la seua parella de la qual estava
en procés de ruptura. Va ser apunyalada. L'home tenia
una ordre d'allunyament en vigor. La jove deixa òrfenes a
dues
xiquetes
de
dos
i
tres
anys.
*9/07/18. Nom i cognoms no coneguts. Collado Villalba
(Comunitat de Madrid). La dona va ser assassinada a
colps per la seua parella, en una plaça del poble.
*18/07/18. María Judite Martins Alves. 54 anys. la
Corunya. La dona va ser degollada amb un arma blanca
pel seu marit, Ramón S. G., qui va confessar els fets.
*24/07/18. María Isabel A.L., 63 anys. Astorga (León).
Assassinada per diversos trets a les mans de la seua
parella, un policia nacional retirat amb el qual tenia dos
fills i estaven en procés de separació. També va resultar
ferit un veí que es troba fora de perill.
*06/08/18. Mari Paz Martínez, 78 anys. Barcelona
(Barcelona). La dona va ser apunyalada pel seu marit,
José Julve, de 82 anys
*14/08/2018. Leyre González Justo, 21 anys. Dúrcal,
Granada (Andalusia). La jove va ser apunyalada per la
seua parella, que la va abandonar en un centre de salut i
es va donar a la fugida. Els metges no van poder fer gens
per a salvar la vida de la jove. L'home de 39 anys va ser
detingut posteriorment. La dona deixa orfe a un fill de
poca edat.
*19/08/2018. A.B.V.O., 50 anys. Cabana de Bergantiños
(la Corunya). El seu marit la va disparar dos tirs per
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l'esquena amb una escopeta. El crim va ser comès en
l'habitatge familiar i davant dels fills de 27 i 23 anys. La
parella
estava
en
procés
de
divorci.
*23/08/18. Estela Izaguirre, 35 anys. Nou Barris
(Barcelona). El seu nuvi la va acoltellar per la matinada i
una companya de pis va avisar als Mossos d'Esquadra
que la van trobar ferida de gravetat quan van arribar al
domicili de la víctima. El feminicida va ser detingut i va
passar a disposició judicial per un delicte d'homicidi.
*27/08/18. Nom i cognoms no coneguts, 60 anys.
Oriola. La dona va ser escanyada per la seua parella de
57 anys en l'habitatge familiar. L'home va quedar detingut
per un delicte d'homicidi. Xifra no oficial.
*16/07/18. Paula Teresa Martín, 32 anys. La Orotava
(Santa Cruz de Tenerife). Va ser escanyada pel seu marit.
La dona deixa orfe a un fill de 12 anys.
Feminicidis infantils:
*16/07/2018. Dos menors, nom i cognoms no coneguts
de 3 i 5 anys. La Orotava (Santa Cruz de Tenerife)..
Asesinades al costat de la seua mare a les mans del seu
pare.
No
és
xifra
oficial.
*18/08/2018. Sense dades oficials. Data de la trovada
del cadàver de mitjana edat. Sos del Rei Catòlic.
Assassinada sense dades suficients.
*26/08/18. Nom i cognoms no coneguts, 84 anys. Valle
del Guadalhorse (Màlaga). Sense dades suficients.
L'anciana va ser assassinada a colps per un company de
residència, un ancià de 89 anys.
S’han sol·licitat les següents ajudes:
- A LA GENERALITAT VALENCIANA
*S’ha sol·licitat ajudes destinades a l’escolarització en
els centres autoritzats d’Educació Infantil i Escoles
Infantils Municipals de Primer Cicle de la Comunitat
Valenciana per al curs escolar 2018/19 (Bo Infantil)
*S’ha sol·licitat ajuda destinada a les assegurances del
Voluntariat de Protecció Civil.
*Dins de la convocatòria d’ajudes per a la cooperació
en el marc del programa de desenvolupament rural de
la comunitat valenciana 2014-2020 per a projectes de
cooperació relacionats amb la valorització de restes
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-

vegetals en experiències d'agrocompostatge o d'altres,
l'objectiu de les quals siga evitar l'ús del foc per a
l'eliminació de restes agrícoles, s’ha sol·licitat ajuda
per a projecte de valorització de les restes d’esporga
mitjançant la trituració in-situ.
*Dins de la convocatòria, per a l’exercici 2018, de
subvencions per a la contractació de persones
desocupades d’ almenys 30 anys d’edat (EMCORP),
s’ha sol·licitat una ajuda per a la contractació de 2
oficials pel manteniment dels edificis públics.
* Dins de la convocatòria, per a l’exercici 2018, de
subvencions per a la contractació de persones en
situació de desocupació de llarga duració (EMCORD),
s’ha sol·licitat una ajuda per a la contractació d’un/a
auxiliar administratiu per a serveis i atenció al ciutadà.
*S’ha sol·licitat ajuda a la FVMP dins de la
convocatòria de subvencions als municipis de la
Comunitat Valenciana per a la realització de la
campanya per al control del mosquit tigre (2018)
S’han concedit les següents ajudes:
DE LA 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 concedit subvenció per a les
despeses edició de la revista d’informació municipal
«La Sala»: 1.500,00 €. Justificada el 08/08/2018.
*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 concedit subvenció per al funcionament
de l’Escola Municipal de Futbol: 8.080,49 €.
Justificada i cobrada el 24/08/2018.
*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 concedit subvenció per activitats ment
activa gent gran (1.620,00 €) i per a equipament
informàtic Centre Social Municipal (1.667,00 € per a
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un ordinador).
*Dins de la convocatòria d’ajudes als ajuntaments
de la província d’Alacant destinades a activitats
culturals, musicals i escèniques, s’ha concedit
subvenció per al Pedreguer Jazç: 4.000,00 €.
*Dins de la convocatòria d’ajudes als ajuntaments
de la província d’Alacant per als tractaments
d’esterilització de colònies urbanes de gats sense
propietari, anualitat 2018: 1.236,94 €.
*Dins de la convocatòria d’ajudes als ajuntaments
de la província d’Alacant per a l’activitat de foment i
desenvolupament local, s’ha concedit subvenció per
despeses d’organització del 1er. PREMI EMPRESES
PEDREGUER 2018: 2.250,00 €.
*Dins de la convocatòria d’ajudes als ajuntaments
de la província d’Alacant per a la activitat de foment i
desenvolupament local, s’ha concedit subvenció per
al lloguer de carpes i il·luminació dins de la Festa del
Comerç: 6.000,00 €.
* 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 concedit subvenció per a
l'elaboració del pla II d’igualtat de gènere de
Pedreguer 2019-2023: 2.575,74 €.
*Dins de la convocatòria d’ajudes als ajuntaments
de la província d’Alacant per activitat i programes
dirigits a la joventut, s’ha concedit subvenció per a la
«JORNADA
D’OCI
ALTERNATIU
JUVENIL»:
1.409,88 €.
- DE LA GENERALITAT VALENCIANA
*Dins de la convocatòria de subvencions
destinades al voluntariat ambiental en prevenció
d’incendis forestals any 2018, s’ha concedit ajuda per
a voluntariat ambiental en prevenció d’incendis
forestals: 7.594,62 €.
*Dins de la convocatòria de subvencions per al
foment del Valencià, s’ha concedit subvenció per al
cicle de Contacontes: 1.390,86 €.
*Dins de la convocatòria de subvencions per a
escoles de música depenents de corporacions locals
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per a l’any 2018, s’ha concedit subvenció destinada a
l’Escola de música, exercici 2018: 63.572,35 €.
* Dins de la convocatòria d’ajudes per a instal·lació
d’infraestructures de recàrrega per a vehicles
elèctrics, s’ha concedit subvenció per a la instal·lació
d’estació de recàrrega d’accés públic per a vehicles
elèctrics al centre de Pedreguer: 9.748,80 €.
* Dins de la convocatòria de subvencions
destinades a les entitats locals de la Comunitat
Valenciana per al foment de la participació ciutadana,
transparència i accés a la informació pública, s’ha
concedit subvenció per al programa municipal
pressupostos participatius 7ª edició: 5.000,00 €.
*Dins de la convocatòria d’ajudes per a projectes
locals d’actuació de les entitats locals de la
Comunitat Valenciana per a la protecció, conservació
o recuperació sobre béns de patrimoni cultural
valencià i la seua posada en valor susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de la Comunitat
Valenciana 2014-2020, s’ha concedit subvenció de
139.004,74 € per a les obres de consolidació del
Castell Musulmà de l’Ocaive.
*Dins de la convocatòria d’ajudes destinades a
municipis i entitats locals menors, per a finançar
actuacions que faciliten la millora de l'accessibilitat de
les cases consistorials i altres edificis municipals, per
mitjà de l'eliminació de barreres arquitectòniques,
s’ha concedit una subvenció de 94.410,28 € per a la
instal·lació d’un ascensor a l’Ajuntament.
S’han desestimat les següents sol·licituds:
* Dins de la convocatòria d’ajudes als ajuntaments
de la província d’Alacant per a equipament
instal·lacions culturals, per al cortinatge per a la casa
Municipal de Cultura.
* Dins de la convocatòria de subvencions per a
finançar la reforma i modernització d'instal·lacions i
equipament d’espais escènics, per a l’escenari al
rocòdrom.
* Dins de la convocatòria d’ajudes per a inversió en
adequació i millora dels serveis i recursos turístics,
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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, per a la realització d’un pas
sobre el barranc del Marx al polígon industrial. S’ha
desestimat per no arribar als 30 punts de la clàusula
Informar de la cessió de <La Musical> per part dels
Srs. Comes. El 6 de juliol, es va signar la cessió definitiva
de l’edifici de La Musical i la renúncia a l’usdefruit de
l’antiga banca Comes.
Com vam parlar en l’últim plenari, estem en tràmit
d’elaborar un esborrany d’una moció per demanar la
inclusió del centre mèdic als pressuposts de 2019. Quan
ho tinguem elaborat es passarà als grups i realitzarem
una posada en comú per vore que presentem.
Esta setmana hem pogut resoldre un tema que portem
des del 1987 que és que finalment ja s’ha signat davant
notari la permuta del centre social, que encara no era
municipal, per l’escorxador de la residència, que era
municipal, hi ha un acord del plenari del 86 (trobe), en el
que s’arriba a eixe acord, però han passat els anys i no
s’ha portat a terme, hem estat parlant amb el protectorat
que depén de la Conselleria, hem arribat a l’acord, que si
recorden, en el Pressupost havíem inclòs una quantitat
per a què servira com a permuta. La Residència i
nosaltres hem signat l’acord i el protectorat, que era qui
tenia l’última paraula, ha donat el seu informe favorable i
des d’ahir o despús-ahir està signada la permuta. Tot el
voltant de la Residència ja és propietat de la Residència i
per tant, pot efectuar-se l’ampliació sense cap problema i
nosaltres el centre social que el teníem en el limbo, també
és municipal.”
Àudio: punt 6
Vídeo: punt 6
MOCIONS,

7. Mocions, precs i preguntes.
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PRECS I
PREGUNTES

Àudio: punt 7
Vídeo: punt 7
I, no havent més assumptes per tractar, el Sr.
Alcalde donà per finalitzada la sessió a les vint-i-una
hores i cinc minuts, de la qual cosa jo, el Secretari,
certifique.
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