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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA

EL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2018

PER L’AJUNTAMENT EN PLE.

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

el vint-i-set de setembre 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 30 d’agost 2018.

Es donà compte de l’esborrany de l’acta

corresponent a la sessió realitzada el dia 30 d’agost de

2018, distribuïda amb la convocatòria, i no havent

observacions, es considerà aprovada d’acord amb

l’establert a l’art. 91.1 de la ROF.

RESOLUCIONS

D’ALCALDIA

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

Es donà compte de les Resolucions aprovades, de la

Nº 277 a la 315 de 2018. La Corporació es donà per

assabentada.

MODIFICACIÓ

ORDENANÇA

IVTM

3.- Modificació ordenança IVTM.

Es van produir les següents intervencions:

Àudio: punt 3
Vídeo: punt 3

Vist el dictamen favorable de la Comissió d’Hisenda del
20 de setembre, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat,
adoptà els següents acords:

https://youtu.be/Tuj34eCT1aA?t=118

Ajuntament de Pedreuer
audio punt 3
audio punt 3
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1.- Aprovar la modificació de l'ordenança
reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica, donant nova redacció, en els següents
termes:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

CAPÍTOL I.- FONAMENT, ESTABLIMENT DE L'IMPOST I
NORMATIVA APLICABLE

Article 1. Normativa aplicable

L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, es regirà:

a. Per les normes reguladores del mateix, contingudes en
el Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals; i per les altres disposicions legals i
reglamentàries que complementen i desenvolupen
aquesta llei.

b. Per la Present Ordenança Fiscal.

Article 2. Naturalesa i Fet imposable

1. L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un
tribut directe, que grava la titularitat dels vehicles
d'aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies
públiques, qualssevol que siguen la seua classe i
categoria.

2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que
haguera segut matriculat en els Registres públics
corresponents i mentre no haja causat baixa en els
mateixos. A l'efecte d'aquest impost també es
consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos
temporals i matrícula turística.

3. No estan subjectes a l'impost:

a. Els vehicles que havent segut donats de baixa en
els registres per antiguitat del seu model puguen ser
autoritzats per a circular excepcionalment amb motiu
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d'exhibicions, certàmens o carreres limitades als
d'aquesta naturalesa.

b. Els remolcs i semiremolcs arrossegats per
vehicles de tracció mecànica la càrrega útil de la
qual no siga superior a 750 kg.

Article 3. Subjectes Passius

1. Són subjectes passius d'aquest impost les persones
físiques o jurídiques i les entitats al fet que es refereix
l'article 35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre
General Tributària, al nom del qual conste el vehicle en el
permís de circulació.

Article 4. Exempcions

1. Estaran exempts d'aquest impost:

a. Els vehicles oficials de l'Estat, Comunitats
Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa
nacional o a la seguretat ciutadana.

b. Els vehicles de representacions diplomàtiques,
oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que
siguen súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seua
extensió i grau. Així mateix, els vehicles dels
Organismes internacionals amb seu o oficina a
Espanya, i dels seus funcionaris o membres amb
estatut diplomàtic.

c. Els vehicles respecte dels quals així es derive del
que es disposa en Tractats o Convenis
Internacionals.

d. Les ambulàncies i altres vehicles directament
destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits
o malalts.

e. Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda al
fet que es refereix la lletra A de l'Annex II del
Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial
decret 2822/1998, de 23 de desembre, açò és,
vehicles la tara dels quals no siga superior a 350
quilograms i que, per construcció , no poden
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aconseguir en pla una velocitat superior a 45
quilòmetres projectat i construït especialment
%o2013 i no merament adaptat- per a l'ús d'alguna
persona amb disfunció o incapacitat física.

Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a
nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu, aplicant-
se l'exempció, en tant es mantinguen aquestes
circumstàncies, tant als vehicles conduïts per
persones amb discapacitat com als destinats al seu
transport.

Les exempcions previstes en els dos paràgrafs
anteriors no resultaran aplicables als subjectes
passius beneficiaris de les mateixes per més d'un
vehicle simultàniament.

A l'efecte del que es disposa en aquesta lletra, es
consideraran persones amb minusvalidesa els qui
tinguen aquesta condició legal en grau igual o
superior al 33 per 100.

f. Els autobusos, microbusos i altres vehicles
destinats o adscrits al servei de transport públic urbà,
sempre que tinguen una capacitat que excedisca de
nou places, inclosa la del conductor.

g. Els tractors, remolcs, semirremolques i maquinària
proveïts de la Cartilla d'Inspecció Agrícola.

2. Per al gaudi de les exempcions de caràcter pregat al fet
que es refereixen les lletres i) i g) d'aquest article, els
interessats hauran d'instar la seua concessió indicant les
característiques del vehicle i causa de benefici. Hauran
d'acompanyar a la sol·licitud, a més de la documentació
acreditativa de la identitat del titular, permís de circulació i
certificat de característiques tècniques del vehicle, algun
dels següents documents, segons el cas:

2.1. En el supòsit de vehicles matriculats a nom de
minusvàlids per al seu ús exclusiu:

- Resolució o certificat expedits per l'Institut de
Majors i Serveis Socials (IMSERSO) o òrgan
competent de la Comunitat Autònoma competent en
el qual conste la declaració administrativa
d'invalidesa o disminució física i el seu grau.
-Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat
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Social (INSS) reconeixent la condició de pensionista
per incapacitat permanent total, absoluta o gran
invalidesa.
-Resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del
Ministeri de Defensa reconeixent una pensió de
jubilació o retir per incapacitat permanent per al
servei o inutilitat.

2.1.1 La concessió de l'exempció tindrà una durada
coincident amb la del reconeixement de la
minusvalidesa, amb el límit següent: Si la
minusvalidesa reconeguda estiguera subjecta a termini
de caducitat, la finalització d'exempció es farà coincidir
amb la mateixa

2.1.2 Renovació. Una vegada finalitzat el termini de
gaudi de l'exempció que en el seu moment es
concedira, haurà de sol·licitar-se per escrit la seua
renovació, aportant novament el certificat de
Minusvalidesa, abans de finalitzar el termini de
pagament en període voluntari del padró per al qual es
pretén que faça efecte.

2.1.3 Renúncia. Qualsevol renúncia a una exempció
per minusvalidesa que s'està gaudint per un determinat
vehicle per a traslladar-ho a un altre, no assortirà
efectes fins a l'exercici següent al de la seua petició.

2.2. En el supòsit dels tractors, remolcs, semiremolcs i
maquinària agrícoles:

- Fotocòpia de la Cartilla d'Inspecció Agrícola
expedida a nom del titular del vehicle.

3. Declarada l'exempció per el Organisme Gestor,
s'expedirà un document que acredite la seua concessió.

Les sol·licituds d'exempció al fet que es refereixen les
lletres i) i g) d'est article, amb posterioritat a la meritació
de l'impost, referents a liquidacions que han sigut girades
conseqüència de matriculacions i encara no hagen
adquirit fermesa o abans de finalitzar el termini de
cobrament voluntari del padró, produiran efectes en el
mateix exercici de la seua sol·licitud sempre que es
conserven els requisits exigibles per al seu gaudi. En els
altres casos, el reconeixement del dret a les citades
exempcions assortirà efectes a partir del següent període
a aquell en què es va presentar la seua sol·licitud.
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Article 5. Tarifes i quota

1. Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en
l'article 95.1 del Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, s'incrementarà
aplicant sobre les mateixes el coeficient.

A) Turismes ---------------- (Coeficient increment 1.22)
B) Autobusos --------------- (Coeficient increment 1.22)
C) Camions ----------------- (Coeficient increment 1.22)
D) Tractors ------------------ (Coeficient increment 1.22)
E) Remolcs i semiremolc (Coeficient increment 1.22)
F) Altres vehicles ---------- (Coeficient increment 1.22)

2. Com a conseqüència del previst en l'apartat anterior, el
quadre de tarifes vigents en aquest Municipi serà el
següent:

CLASSE DE
VEHICLE

POTENCIA QUOTA
€

A) Turismes: De menys de 8 cavalls fiscals.
De 8 a 11,99 cavalls fiscals.
De 12 a 15,99 cavalls fiscals.
De 16 a 19,99 cavalls fiscals.
De mes de 20 cavalls fiscals.

15,40
41,57
87,77

109,32
136,63

B) Autobusos De menys de 21 places.
De 21 a 50 places.
De mes de 50 places.

101,63
144,74
180,93

C) Camions: De menys de 1.000 kgs de
carga útil.
De 1.000 a 2.999 kgs de carga
útil.
De mes de 2.999 a 9.999 kgs
de carga útil.
De mes de 9.999 kgs de carga
útil.

51,58
101,63
144,74
180,93

D) Tractors De menys de 16 cavalls
fiscals.
De 16 a 25 cavalls fiscals.
De mes de 25 cavalls fiscals.

21,56
33,87

101,63

E) Remolcs i
semiremolcs
tirats per vehicles

De menys de 1.000 y mes de
750 kgs de carga útil.
De 1.000 a 2.999 kgs de carga

21,56
33,87
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de tracció
mecànica:

útil.
De mes de 2.999 kgs de carga
útil.

101,63

F) Altres vehicles Ciclomotors.
Motocicletes fins a 125 cc.
Motocicletes de mes de 125
fins 250 cc.
Motocicletes de mes de 250
fins 500 cc.
Motocicletes de mes de 500
fins 1000 cc.
Motocicletes de mes de 1.000
cc.

5,39
5,39
9,24

18,48
36,96
73,91

3. Aquest coeficient s'aplicarà fins i tot en el supòsit que
l'esmentat quadre siga modificat per Llei de Pressupostos
Generals de l'Estat.

4. A l'efecte d'aquest Impost, el concepte de les diverses
classes de vehicles relacionats en el quadre de tarifes i les
regles per a l'aplicació de les tarifes serà el recollit en el
Reial decret 2822/1998 de 23 de desembre, pel qual
s'aprova el Reglament General de Vehicles

5. La potència fiscal del vehicle expressada en cavalls
fiscals, s'establirà d'acord amb el que es disposa en
l'article 11.20 del Reglament General del Vehicle en
relació amb l'annex V del mateix text.

6. Per a l'aplicació de l'anterior quadre de tarifes haurà
d'estar-se al que es disposa en l'Annex II del Reial decret
2822/1998 de 23 de desembre, pel qual s'aprova el
Reglament General de Vehicles, en relació a les
definicions i categories de vehicles i tenint en compte, a
més les següents regles:

a. als vehicles mixts adaptables (conforme a l'annex
II del Reglament General de Vehicles, classificats
per criteris de construcció com 31), tributaran com a
turisme, d'acord amb la seua potència fiscal, excepte
en els següents casos:

a.1) si el vehicle estiguera habilitat per al transport
de més de nou persones, inclòs el conductor,
tributarà com a autobús.
a.2) Si el vehicle estiguera autoritzat per a
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transportar més de 525 quilograms de càrrega útil,
tributarà com a camió.

b. Els vehicles Derivats de Turisme (conforme a
l'annex II del Reglament General de Vehicles,
classificats per criteris de construcció com 30),
tributaren d'acord a la càrrega útil dins de les tarifes
dels Camions.

c. Els motocarros tributaran, a l'efecte d'aquest
impost, per la seua cilindrada com a motocicletes.

d. Els vehicles automòbils de tres rodes i els
quadricicles (conforme a l'annex II del Reglament
General de Vehicles, classificats per criteris de
construcció com 06), tributaren en funció de la
cilindrada dins les tarifes de les motocicletes

e. En el cas de vehicles articulats tributaran
simultàniament i per separat el que porte la potència
d'arrossegament i els remolcs i semiremolcs
arrossegats.

f. Els vehicles furgons (classificacions 24, 25, 26
segons l'annex II del Reglament General de
vehicles) tributaran, a l'efecte d'aquest impost, per la
seua càrrega útil com a camió.

g. Les motocicletes elèctriques tenen la
consideració, a l'efecte d'aquest impost, de
motocicletes fins a 125 c. c.

CAPÍTOL II.- BONIFICACIONS I PRORRATEJOS DE LA
QUOTA

Article 6. Bonificacions

1. Bonificació en funció de les característiques del motor
del vehicle i la seua incidència en el medi ambient.
S'estableix una bonificació de la quota de l'impost a favor
dels titulars de vehicles, tipus turisme de nova
matriculació, en funció dels nivells d'emissió de CO2
conformement al següent quadre:

Emissions gr/Km de
CO2

Període de benefici i
percentatge segons període
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1º any 2º any 3º any
<= 100 gr./km 10% 10% 10%
> 100 gr. /km - y fins
120 gr./ km

7,5% 7,5% 7,5%

S'adjuntarà a la sol·licitud copia compulsada de la fitxa
tècnica del vehicle en la qual figuren les emissions
emeses de CO2 en grams per Quilòmetre recorregut del
vehicle.

2. Bonificació en funció de la classe de carburant que
consuma el vehicle, en raó a la incidència de la combustió
d'aquest carburant en el medi ambient, o de les
característiques de l'energia utilitzada o empleada per al
funcionament de motors que vagen proveïts i tinguen en
l'ambient una nul·la incidència contaminant.

S'estableix una bonificació de la quota de l'impost a favor
dels titulars de vehicles automòbils, en funció de la classe
de carburant i següents requisits:

a) Vehicles elèctrics, de piles de combustible o
d'emissions directes nul·les.

Període de benefici i percentatge segons període

1º any 2º any 3er any 4º any 5º any

75% 75% 75% 75% 75%

b) Vehicles bimodals o híbrids (motor elèctric-
gasolina, elèctric-dièsel o elèctric-gas) que estiguen
homologats de fabrica, incorporant dispositius
catalitzadors, adequats a la seua classe i model, que
minimitzen les emissions contaminants.

Període de benefici i percentatge segons període

1º any 2º any 3er any
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50% 50% 50%

Els vehicles amb bonificacions limitades en el temps,
gaudiran del benefici per anys naturals, des de la data de
la seua primera matriculació.
S'adjuntarà a la sol·licitud copia compulsada de la fitxa
tècnica del vehicle o en defecte d'açò certificat de la
Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).

3. S'estableix una bonificació del 70% de la quota de
l'impost a favor dels titulars de vehicles de caràcter
històric d'acord a l'establert en el RD 1247/1995, de 14 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Vehicles
Històrics.

S'adjuntarà a la sol·licitud copia compulsada de la fitxa
tècnica del vehicle i del permís de circulació.

4. Amb caràcter general i donat el caràcter pregat de les
bonificacions, l'efecte de la concessió de les bonificacions
comença a partir de l'exercici següent a la data de la
sol·licitud, i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant
açò, quan la bonificació se sol·licite abans de finalitzar el
període voluntari de cobrament del padró o abans
d'efectuar-se la matriculació o d'haver-se produït aquesta,
abans que la liquidació fruit de l'alta del tribut siga ferm, es
concedirà per a l'exercici corrent si en la data de la
meritació es compleixen els requisits exigibles per al seu
gaudi.

5. Les bonificacions contemplades en els apartats 1 i 2
d'aquest article no són aplicables simultàniament.

6. Per a accedir a les bonificacions d'aquest article, el
titular del vehicle haurà d'estar al corrent en el pagament
de tots els tributs i sancions municipals.

Article 7. Període impositiu i meritació

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural,
excepte en el cas de primera adquisició dels vehicles. En
aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què
es produïsca aquesta adquisició.

2. L'impost es reporta el primer dia del període impositiu.



Ajuntament de Pedreguer

Ajuntament de Pedreguer

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

3. En els casos de baixa definitiva, o baixa temporal per
sostracció o robatori del vehicle, es prorratejarà la quota
per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu
pagar la part de quota corresponent als trimestres de l'any
que resten per transcórrer inclòs aquell en què es
produïsca la baixa en el Registre de Tràfic.

4. Si quan l’organisme gestor coneix de la baixa encara no
s'ha elaborat l'instrument cobratori corresponent, es
liquidarà la quota prorratejada que ha de satisfer-se.

5. Quan la baixa té lloc després de l'ingrés de la quota
anual, el subjecte passiu podrà sol·licitar l'import que, per
aplicació del prorrateig previst en el punt 3, li correspon
percebre.

6. En el supòsit de transferència o canvi de domicili amb
transcendència tributària la quota serà irreductible i
l'obligat al pagament de l'impost serà qui figure com a
titular del vehicle en el permís de circulació el dia primer
de gener i en els casos de primera adquisició el dia en es
produïsca aquesta adquisició.

CAPÍTOL III.- NORMES DE GESTIÓ

Article 8. Règim de declaració i liquidació.

1. Els qui sol·liciten davant la Direcció provincial de trànsit
la matriculació o la certificació d'aptitud per a circular d'un
vehicle, hauran d'acreditar prèviament el pagament de
l'impost.

2. Les Prefectures provincials de trànsit no tramitaran el
canvi de titularitat administrativa d'un vehicle en tant el
seu titular registral no haja acreditat el pagament de
l'impost del període impositiu corresponent a l'any
immediatament anterior a aquell en què es realitza el
tràmit.

3. La gestió, liquidació, inspecció, recaptació i la revisió
dels actes dictats en via de gestió tributària, correspon a el
Organisme gestor del domicili que conste en el permís de
circulació del vehicle.

4. Les modificacions del padró es fonamentaran en les
dades del Registre Públic de Tràfic i en la comunicació de
la Direcció de Tràfic relativa a altes, baixes, transferències
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i canvis de domicili.

No obstant açò es podran incorporar també altres
informacions sobre baixes i canvis de domicili de les quals
puga disposar l’Òrgan gestor.

5. L'Organisme Gestor SUMA, per delegació de
l'Ajuntament de Pedreguer tindrà competències per a la
gestió de l'impost que es reporte per tots els vehicles
aptes per a la circulació definits en l'article 2 de la present
ordenança, els titulars de la qual estiguen domiciliats,
residisquen habitualment o per a persones jurídiques,
dispose la seua seu principal de negocis, en acabe
municipal del segon.

Aquest impost es gestionarà en règim de declaració-
liquidació (autoliquidació) quan es tracte de vehicles que
siguen alta en el tribut, com a conseqüència de la seua
matriculació i autorització per a circular. La declaració-
liquidació per l'alta prèvia a la matriculació, es tramitarà
per l'interessat o persona autoritzada en les Oficines de
SUMA, o utilitzant els mitjans electrònics de declaració i
pagament telemàtic i altres mitjans que Organisme Gestor
/Suma establisca per a liquidar l'impost.

En presentar la declaració de l'alta, quan la població del
domicili real del subjecte passiu no coincidisca amb la
qual figura en el NIF, haurà de presentar un certificat de
residència.

Sense perjudici del que es disposa en l'apartat anterior, en
aquests procediments de declaració tributària para la
tramitació de la qual resulta imprescindible acreditar de
manera fefaent dades personals incorporades als
documents d'identitat, domicili i residència, l’Organisme
Gestor /Suma , en absència d'oposició expressa de
l'interessat, podrà comprovar tals dades acudint a les
seues xarxes corporatives o mitjançant consulta a les
plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes
electrònics habilitats a aquest efecte.

La liquidació tindrà caràcter provisional fins que es
comprove per l'Administració que la mateixa s'ha efectuat
mitjançant la correcta aplicació de les normes reguladores
de l'impost.

El document acreditatiu del pagament de l'impost sobre
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vehicles de Tracció Mecànica o de la seua exempció,
haurà de presentar-se davant la Prefectura provincial de
trànsit per els qui desitgen matricular un vehicle al propi
temps que sol·licitar aquesta.

Sense el compliment d'aquest requisit, la Direcció
provincial de trànsit no tramitarà l'expedient que
corresponga.

Article 9. Ingressos

1. En cas de primeres adquisicions dels vehicles,
proveït de la declaració-liquidació, l'interessat podrà
ingressar l'import de la quota de l'impost resultant en
les entitats col·laboradores, caixers automàtics o per
Internet a través d'entitats bancàries autoritzades per
a açò, o en les oficines de la << Entitat delegada>>
mitjançant els mitjans de pagament que
s'establisquen.

2. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats
aptes per a la circulació, el pagament de les quotes
anuals de l'impost es realitzarà dins del primer
semestre de cada any i en el període de cobrament
que fixe l'Ajuntament o Entitat delegada, anunciant-se
per mitjà d'Edictes publicats en el Butlletí Oficial de la
Província i pels mitjans de comunicació local, de la
manera que es crea més convenient. En cap cas, el
període de pagament voluntari serà inferior a dos
mesos.

3. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la
recaptació de les quotes corresponents es realitzarà
mitjançant el sistema de padró anual.

4 .El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic
per un termini de quinze dies hàbils perquè els
interessats legítims puguen examinar-ho, i si escau,
formular les reclamacions oportunes.

L'exposició al públic s'anunciarà en el Butlletí Oficial de la
Província i produirà els efectes de notificació de la
liquidació a cadascun dels subjectes passius.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
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Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos
Generals de l'Estat o una altra norma de rang legal que
afecten a qualsevol element d'aquest impost, seran
d'aplicació automàtica dins de l'àmbit d'aquesta
Ordenança.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

En relació amb la gestió, liquidació, inspecció i recaptació
de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, la
competència per a evacuar consultes, resoldre
reclamacions i imposar sancions correspondrà a l'Entitat
que exercisca aquestes funcions, quan hagen sigut
delegades per l'Ajuntament, d'acord amb l'establit en els
articles 7, 12 i 13 del Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5
de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada l'ordenança fiscal reguladora de l'impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica aprovada per
l'Ajuntament i modificacions posterios, així com quants
preceptes s'oposen, contradiguen o resulten
incompatibles amb l'establit en la present ordenança. En
cas de modificació parcial, els articles no modificats
seguiran vigents.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió
celebrada el 27 de setembre de 2018 començarà a regir
l'1 de gener de 2019, romanent en vigor fins a la seua
modificació o derogació expressa.

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

MODIFICACIÓ

DE CRÈDITS

5/2018

4.- Modificació de crèdits 5/2018.

Es van produir les següents intervencions:

Àudio: punt 4
Vídeo: punt 4

https://youtu.be/Tuj34eCT1aA?t=353

Ajuntament de Pedreguer
audio punt 4
audio punt 4
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Vista la proposta de la Alcaldia i els informes de secretaria
i intervenció i el dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda de 20 de setembre, el Ple de l’Ajuntament amb
el vot favorable de 8 membres, (Compromís i PSOE) 3
vots en contra (PP) i 2 abstencions (la CUP) acordà:

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de
crèdits núm. 5/2018, del Pressupost en vigor, en la
modalitat de Crèdit extraordinari:

1. º MODALITAT

Davant la possibilitat d'incorporar el superàvit
pressupostari ratificat pel romanent de tresoreria per a
despeses generals a les destinacions alternatives de la
Disposició Addicional Sisena de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera es fa precís la modificació de crèdits núm.
5/2018 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit
extraordinari.

Les aplicacions que s'han de crear el Pressupost
municipal per a fer front a les referides despeses són les
següents:

Suplements en Aplicacions de Despeses

Aplicació
Descripció

Crèdits
inicials

Modificacio
de crèdit

Crèdit
finalProgr Econòm.

933 630.00
Obres de reparació i
adequació edificis
municipals

0,00 170.570,15 170.570,15

TOTAL 0,00 170.570,15 170.570,15

2. º FINANÇAMENT

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent
de tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior,
en els següents termes:
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Aplicació: econòmica
Descripció Euros

Cap. Art. Conc.

8 87 870,00
Romanent de Tresoreria

despeses Grals
170.570,15

TOTAL INGRESSOS 170.570,15

3. º JUSTIFICACIÓ

Segons els requisits que estableix l'article 37.2, apartats
a), b) del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos. que són els
següents:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a
realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis
posteriors,

-Obres d'adaptació del magatzem per a serveis
municipals, existent en Av. Maria López, a oficines
administratives destinades a les aigües municipals i saló
d'usos múltiples, amb un pressupost de 109.278,15 €, ja
que on estan actualment estes dependències, serà el futur
reten de la policia local.

-Obres de reparació de l'estructura on s'ubica actualment
el local de Creama, (54.153 € d'obra + 7.139 € del
projecte)

b) La inexistència crèdit, al no haver pressupostat
inicialment les ementades despeses, en el pressupost de
2018.

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant
anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província, pel
termini de quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el
Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si
durant el citat termini no s'hagueren presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un
termini d'un mes per a resoldre-les.
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MODIFICACIÓ

DE CRÈDITS

6/2018

5.- Modificació de crèdits 6/2018.

L’Alcalde va retirar l’assumpte de l’ordre del dia.

ACORD SOBRE

CONSTRUCCIÓ

DEL NOU

CENTRE DE

SALUT.

6.- Acord sobre construcció del nou centre de

salut.

L’Alcalde va donar lectura a la següent proposta:

Aquest Ajuntament va iniciar, l’any 2000, gestions amb la

Conselleria de Sanitat per a la construcció d’un nou

Centre de Salut a Pedreguer.

El mes de març de l’any 2002, es va trametre a aquest

Ajuntament, exemplars del projecte d’activitat del Centre

de Salut a efectes de tramitar l’oportuna llicència.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió plenària realitzada el dia

4 de maig de 2006, va acordar la cessió gratuïta a la

Generalitat d’una parcel·la de 1.440 m2 de superfície per a

ser destinada a Centre de Salut.

La Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació acceptà la

cessió gratuïta de la parcel·la per Resolució de 19 de juny

de 2008.

El solar situat al sector 3 amb destí a la construcció d’un

Centre de Salut fou inscrit en el Registre de la Propietat

de Pedreguer a nom de la Generalitat Valenciana, el 21

d’agost de 2008. Les obres d’urbanització del sector 3, on

està situat el solar cedit a la Conselleria, estan acabades,

segons consta a l’acta de recepció de les obres de data

13 de novembre de 2008. En conseqüència, la Generalitat

va incloure la construcció del nou centre de salut de

Pedreguer en el pla “Construyendo Salud” 2005-2008, i,

de fet, el mes d’agost de 2008 s’instal·là en el solar un

cartell, encara present, anunciador d’aquesta actuació.

No obstant això, el novembre de 2008, en privatitzar-se la

gestió de la sanitat a la comarca, la Conselleria informava

l’Ajuntament que la construcció del nou centre de salut

passava a correspondre a l’empresa concessionària de la

sanitat a la comarca, desapareixent així del Pressupost de
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la Generalitat tot i no quedar reflectit al pla d’inversions de

la concessió.

A partir d’aquest moment i al llarg de tres legislatures, i a

pesar de les nombroses gestions fetes des dels

successius governs locals, de diferents signe polític, des

de la Conselleria i des de l’empresa concessionària

Marina Salud han jugat a passar-se la responsabilitat

entre elles, burlant-se dels més de 7.400 habitants del

nostre municipi i dels altres que, com els de La Llosa,

també en depenen.

Des de Marina Salud, en una reunió matinguda el

novembre de 2011 entre l’alcalde de Pedreguer i Ángel

Calcedo, llavors director d’assistència primària de

l’empresa concessionària, aquest manifestà la selecció de

3 projectes per al nou centre i assegurà que la construcció

de l’equipament estava supeditada a la voluntat de la

Conselleria, a qui corresponia donar-hi el vistiplau;

informació confirmada el 2015 per Ángel Giménez,

director gerent de Marina Salud. És a dir, l’empresa (tot i

no constar al seu pla d’inversions) assumí com a pròpia la

responsabilitat de construir el nou centre, però,

lamentablement, aquesta construcció no ha arribat a

materialitzar-se, a pesar de les continuades gestions de

l’Ajuntament de Pedreguer, dels beneficis obtinguts per

Marina Salud (4,7 milions d’euros nets el 2011 i 5,7 el

2012) i de l’obligació de la Generalitat de vetllar pel bon

estat de la infraestructura sanitària. En aquest sentit, fins

al moment cap responsable de la Conselleria ha exigit a

Marina Salud la inversió dels seus sucosos beneficis en la

construcció del nou equipament.

Amb tot, en la present legislatura els responsables

autonòmics de sanitat, i el mateix president de la

Generalitat, han deixat palesa la intenció de revertir

aquest servei fonamental a mans públiques, raó per la

qual la construcció del nou centre de salut ja no dependria

de l’empresa privada sinó de la mateixa Conselleria, tal

com ja havia estat abans de la privatització de la sanitat a

la comarca.



Ajuntament de Pedreguer

Ajuntament de Pedreguer

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

Mentrestant, al llarg de tots aquests anys, les

instal·lacions de l’actual centre, que ni tan sols reuneixen

les condicions bàsiques per ser utilitzades amb dignitat,

han continuat deteriorant-se. Entre les deficiències que

presenta l’actual equipament destaquen:

1) La ubicació del centre: es localitza en un lloc poc

accessible per a una ambulància en un cas

d’urgència.

2) Manca d’ascensor: les embarassades, dones amb

cesària, nounats, xiquets que no caminen i gent

gran amb poca mobilitat han de pujar per l’escala al

primer pis per a ser atesos pel seu metge de

capçalera, pediatra o comare. O que siga el mateix

metge qui baixe a la planta baixa per a atendre als

pacients que no poden pujar les escales.

3) No existeix una zona d’urgències: No hi ha un espai

reservat per a poder atendre les urgències. S’ha

d’utilitzar la consulta de cures (i esperar que no

estiga ocupada en el moment de la urgència).

4) No existeix una sala de rehabilitació, com hi ha a

tots els altres centres de salut de la comarca.

5) No hi ha sala de preparació per al part. Les

embarassades han d’anar a la Casa de Cultura.

6) No hi ha suficients consultes per a tots els

especialistes: algunes consultes són compartides

entre diferents especialistes.

7) Falta d’espai: No hi ha espai suficient per a deixar

els carros de xiquets a la sala d’espera, ni per a

tenir un mostrador a una distància on es puga

garantir un mínim de privacitat. Tampoc hi ha sala

de reunions ni un adequat magatzem de material

sanitari.

8) Existència de nombroses goteres, filtracions

d’aigua i humitats.

9) Freqüència de males olors a causa de l’antiguitat i

la manca de condicionament del clavegueram,
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desguassos i sifons.

Tot això, a més de l’increment demogràfic de més de 1000

habitants des que s’inicià el procediment, fa ineludible la

construcció del centre digne que permeta a la ciutadania

de Pedreguer rebre una atenció sanitària de qualitat.

Per tot això, l’Ajuntament de Pedreguer adopta els

següent acords:

1) Instar la Conselleria a incloure en els Pressupostos

Generals de 2019 la construcció del nou centre de

salut de Pedreguer.

2) Instar la Conselleria que, mentrestant, exigisca a

l’empresa concessionària Marina Salud que

acomplisca el seu contracte i es faça càrrec de

reparar totes les deficiències de l’actual centre de

salut de Pedreguer. En cas de negar-s’hi, que hi

actue la mateixa Conselleria.

3) Posar els mitjans necessaris per convocar

mobilitzacions a Pedreguer i València per reclamar

el nou centre de salut abans de l'aprovació dels

pressupostos de la Generalitat pel 2019. Proposant

col·laborar a la Plataforma pel Nou Centre de Salut

donant a esta i la ciutadania el protagonisme.

4) Enviar còpia d’aquest acord a tots els grups polítics

de les Corts Valencianes, a la Conselleria de

Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat

Valenciana i a l’empresa Marina Salud

Es van produir els següents intervencions:

Àudio: punt 6.
Vídeo: punt 6.

Vist el dictamen favorable de la Comissió de 20 de
setembre, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat acordà
aprovar la proposta presentada.

INFORMES

ALCALDIA.

7.- Informes Alcaldia.

El Sr. Alcalde informà el següent:

Com és habitual des de fa molt de temps i per

https://youtu.be/Tuj34eCT1aA?t=1816

Ajuntament de Pedreguer
audio punt 6
audio punt 6
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indicacions de la Comissió d’Igualtat, posem nom i

cognom a les dones assassinades des del darrer plenari

de Pedreguer. A hores d’ara hi ha 77 dones i xiquetes que

han segut assassinades des de l’1 de gener, de les quals,

40 no estan en les dades oficials perquè estan

comptabilitzades com femicidis familiars o infanticidis.

Passem a llegir els noms i cognoms de les dones

assassinades des de l’últim plenari.

06/09. María Dolores Mínguez Herrero, 68 anys.

Saragossa (Saragossa, Aragó). Feminicidi íntim.

Assassinada pel seu marit, Luis Antonio Lasala Mainar de

67 anys, que la va apunyalar i es va suïcidar després de

cometre el crim. Deixa òrfenes dues.

08/09. (Data de troballa del cadàver) Eva Bou F., 35 anys.

Borriol (Castelló, Comunitat Valenciana). Feminicidi íntim.

Assassinada per la seva parella sentimental, José Luis G.

S., que està en parador desconegut. Deixa orfe un fill

menor d'edat.

10/09. Yésica Menéndez, 29 anys. La Caridad (el Franco,

Astúries). Feminicidi íntim. Va ser assassinada amb una

arma blanca pel seu marit, de 51 anys, que després s'ha

suïcidat al seu habitatge. Deixa orfes dos fills menors que

es trobaven en l'habitatge en el moment del succés.

10/09. Jhoesther López, de 32 anys. Villaverde (Madrid,

Comunitat de Madrid). Va ser assassinada amb una arma

blanca per la seva exparella, de 40 anys.

15/09. Nom i cognoms no coneguts, 71 anys. Barcelona

(Barcelona, Catalunya).. Va ser assassinada pel seu marit

de 81 anys amb un bat de beisbol, després es va

suïcidar.

21/09. Sara Maria de los Ángeles Egea Jiménez, 40 anys.

Úbeda (Jaén, Andalusia). La dona va ser assassinada per

la seva parella de 51 anys, a qui havia denunciat per

maltractament. Deixa orfes a tres fills menors d'edat.
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25/09. Nuria Alonso Mesa, 39 anys. Maracena (Granada,

Andalusia). Apunyalada per la seva parella, de 49 anys,

de la qual estava en tràmits de divorci. Deixa orfe a un fill

de 12 anys.

25/09. Maguette Mbeugou, 25 anys. Bilbao (Biscaia, País

Basc). La policia va trobar la dona degollada al seu

domicili amb les seves dues filles menors al costat del

cadàver. Va ser assassinada per la seva parella, que va

fugir però va ser detingut posteriorment. L'home havia

estat denunciat per maltractament. La dona deixa orfes a

dues nenes menors d'edat.

FAMILIARS

31/08. (Carme F., 64 anys. Sils (Girona, Catalunya)..

Assassinada pel seu fill, Jordi G. F., , que va confessar

que la va ofegar el passat mes de novembre.

04/09. Nom i cognoms no coneguts, 65 anys. Barcelona

(Barcelona, Catalunya).. Assassinada pel seu fill.

06/09. Maria Mainar G., 92 anys. Saragossa (Saragossa,

Aragó). Assassinada pel seu fill Luis Antonio Lasala

Mainar de 67 anys. El seu cadàver va ser trobat al pis de

l'edifici on vivia també el seu fill.

15/09. Nom i cognoms no coneguts, 69 anys. Alacant

(Alacant, Comunitat Valenciana). Assassinada pel seu fill

de 44 anys amb un ganivet de cuina a punyalades. El fill

també va assassinar al seu germà de 42 anys i el seu

pare de 72 anys.

INFANTILS

25/09. Nom i cognoms no coneguts, dos xiquetes de 3 i 6

anys. Castelló (Castelló, Comunitat Valenciana)..

Aquestes xiquetes, assassinades pel seu pare. Les

menors, de 3 i 6 anys d'edat, haurien estat assassinades

pel seu pare, de 48 anys d'edat, qui, segons sembla,
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estava en procés de separació de la mare de les nenes i

podria pesar sobre ell denúncies de violència de gènere .

27/09. Encara està per aclarir. Les dades no són oficials.

Dona de 46 anys (Torrox, Màlaga). Trobada en casa

ganivetada. Havia patit maltractament per dos homes amb

ordre d’allunyament.

SUBVENCIONS:

1. S’han concedit les següents ajudes de la

Generalitat Valenciana:

- Dins de la convocatòria de subvencions

destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics

escolars dependents d’ajuntament de la Comunitat

Valenciana: 10.334,93 €.

- Dins de la convocatòria de subvencions per

al manteniment de conservatoris d’ensenyances de

música de la Comunitat Valenciana: 16.589,78 €.

- Dins de la convocatòria de subvencions

destinades a entitats participants en el nivell d’iniciació al

rendiment en els XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat

Valenciana per al curs/temporada 2017-2018: 745,00 €.

2. Dins del programa Europeu: Erasmus+sport, s’han

concedit 59.988 € per al projecte d’igualtat

d’oportunitats a través de la cooperació inclusiva en

el bàsquet.

Àudio: punt 7.

Vídeo: punt 7.

MOCIÓ DE LA

CUP DE SUPORT

A LA VAGA DE

8.- Moció de la CUP de suport a la vaga de

bombers.

El Portaveu del grup la CUP va presentar la següent

https://youtu.be/Tuj34eCT1aA?t=3109

Ajuntament de Pedreguer
audio punt 7
audio punt 7
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BOMBERS Moció:

El Grup Municipal de la CUP presentem pel seu debat i

aprovació la següent moció:

Les i els bombers forestals es troben en una

situació laboral precària i discriminatòria des de fa molts

anys. Aquest col·lectiu té assignades unes noves

competències, les quals no estan sent retribuïdes.

Per altra banda, l’empresa Tragsa està incomplint

drets dels treballadors i treballadores que es troben en

reforç de campanya d’estiu, les quals estan regides per

ampliacions de contractes d’obra i servei en compte de

donar-los la condició de fixes discontinus tal com

assenyala l’Estatut de les Treballadores, ja que si els

treballs discontinus es repeteixen en dates concretes,

se’ls ha d’aplicar la regulació de contracte indefinit a

temps parcial.

També cal esmenar la situació de moltes de les

treballadores que presten el seu servei durant tot l’any, es

troben amb contractes eventuals que s’amplien mitjançant

addendes cada dos, tres o sis mesos.

Respecte a la categoria professional, no tenen

reconeguda la categoria de bomber forestal que li pertoca

(5932), amb tot el que això implica (sous, condicions

laborals, riscos laborals).

Així doncs i donades aquestes situacions, es troben

en una situació on el govern valencià ha aprovat el nou

reglament sobre bombers forestals acordant els següents

punts:

● Cobrament de la modificació salarial, amb 

l’augment del 30%

● Contractació directa de les i els bombers forestal, 

sense cap empresa

mercantil.

● Segona activitat per al personal que per salut o 

edat no pot estar a primera

línia de foc.

● Actualització salarial anual d’acord al pressupost 

general del estat.
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Però a hores d’ara falta el vist i plau del Ministerio

de Hacienda, bloquejant els acords ja pactats. Per tant

l’empresa mercantil TRAGSA no pot aplicar les millores

fins que no estiga aprovat pel Ministerio , tot i que aquesta

tampoc ha tingut voluntat de dur endavant les millores.

Amb tot això, les i els bombers forestals han iniciat

una vaga indefinida fins l’aplicació dels punts del nou

reglament abans esmentat.

Per tot el que s’ha dit anteriorment, el Ple de

l’Ajuntament de Pedreguer ACORDA:

- Donar suport a la vaga del col·lectiu de les i els

bombers forestals.

- Exigir al Ministerio de Hacienda que desbloquege

la situació per tal de que es puguen aplicar els

acords ja pactats.

- Exigir a la Generalitat Valenciana que complisca

la promesa de crear un servei 100% públic de

BBFF amb dignitat salarial i laboral.

- Traslladar l’acord al govern valencià i al govern

espanyol.

Efectuada votació per la declaració d’urgència i

inclusió a l’ordre va ser acceptada amb el vot favorable de

10 vots a favor (la CUP, Compromís i PSOE) i 3 vots en

contra, de conformitat amb l’establert a l’article 116.2 de la

llei 8/2010.

Es van produir les següents intervencions:

Àudio: punt 8.

Vídeo: punt 8.

Efectuada votació va ser aprovada la moció per

unanimitat.

MOCIONS,

PRECS I

9.- Mocions, precs i preguntes.

https://youtu.be/Tuj34eCT1aA?t=3627
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PREGUNTES Àudio: punt 9.
Vídeo: punt 9.

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

Alcalde donà per finalitzada la sessió a les vint-i-una

hores i quaranta minuts, de la qual cosa jo, el Secretari,

certifique.

https://youtu.be/Tuj34eCT1aA?t=3735
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