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ALCALDE

Sergi Ferrús Peris

VOCALS
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Noelia Miralles G.

Àngela Barber C.

Inmaculada

Puigcerver

Andrés Ferrer R.
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Juan Gayá Díaz.

Pedro Arbona M.

Guillermo Salvador

David Prats Fornés

Albert Noguera.

SECRETARI

Vicente-J. Angel R.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA

EL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2018

PER L’AJUNTAMENT EN PLE.

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

el vint-i-cinc d‘octubre 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 majoria del Ple per a realitzar

sessió ordinària i pública. No va assistir Victoria E. Simó,

la qual va excusar la seua presència.

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 27 de setembre 2018.

Es donà compte de l’esborrany de l’acta

corresponent a la sessió realitzada el dia 27 de setembre

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 316 a la 356 de 2018. La Corporació es donà per

assabentada.

COMPTE

GENERAL 2017

3.- Compte General 2017.

Examinats els comptes generals de l’any 2017
retuts pel Sr. Alcalde, dictaminats favorablement per la
Comissió Especial de Comptes realitzada el 23 d’agost de
2018 i que ha estat exposat al públic mitjançant un anunci
al tauler d’edictes i en el BOP nº 172 de 7 de setembre de
2018 per un termini de 15 dies sense que, en aquest
termini i vuit dies més, s’hagen formulat esmenes ni
observacions.
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El Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable de 8
membres, (Compromís i PP) i 4 abstencions (PSOE i la
CUP) i d’acord amb l’establert a l’article 212 del RD 2/04
adoptà els següents acords:

1.- Aprovar el Compte General del pressupost de
2017 el resumen del qual es detalla tot seguit:

AJUNTAMENT

Euros

Romanent de tresoreria total + 3.049.400,12

Saldos de dubtós cobrament - 1.151.500,12

Romanent de tresoreria afectat a
despeses amb finançament afectat -

121.045,94

Romanent de tresoreria per a despeses
generals 1.776.854,06

Resultat pressupostari ajustat:
SUPERÀVIT 1.061.823,18

COMPTE DE RESULTATS: ESTALVI 1.488.650,06

TOTAL ACTIVO 33.886.714,3
9

TOTAL PASIVO 33.886.714,3
9

GUARDERIA

Euros
Romanent de tresoreria total + 10.760,41

Saldos de dubtós cobrament - 420,20

Romanent de tresoreria afectat a
despeses amb finançament afectat -

0

Romanent de tresoreria per a
despeses generals 10.340,21

Resultat pressupostari ajustat:
SUPERÀVIT

5.712,75

COMPTE DE RESULTATS:
ESTALVI

5.491,55

TOTAL ACTIVO 37.460,51

TOTAL PASIVO 37.460,51
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2.- Trametre els esmentats comptes a la
Sindicatura de Comptes per la seua censura i fiscalització.

Vídeo: punt 3

Àudio: punt 3

MODIFICACIÓ

DE CRÈDIT

6/2018

4. Modificació de crèdits 6/2018.

Es van produir les següents intervencions:

Vídeo: punt 4

Àudio: punt 4

Vista la proposta de la Alcaldia i els informes de secretaria
i intervenció i el dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda de 18 d’octubre, el Ple de l’Ajuntament amb el
vot favorable de 7 membres, (Compromís i PSOE) i 5
abstencions (PP i la CUP) acordà:

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de
crèdits núm. 6/2018, del Pressupost en vigor, en la
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

Les aplicacions que han d'incrementar-se en el
Pressupost municipal per a fer front a les referides
despeses són les següents:

a) Suplements en Aplicacions de Despeses

Aplicació

Descripció
Crèdits
inicials

Modificacion
s de crèdit

Crèdits
finalsProgr

.
Econ.

161 609.16 Obres Pluvials 117.828,01 12.656,71 130.484,72

454 619.00 Millora camins rurals 50.000,00 40.000,00 90.000,00

1532 619.01 Asfaltat vies públiques 100,00 74.960,00 75.060,00

TOTAL 127.616,71

b) Altes en Aplicacions de Despeses

https://youtu.be/dVlufetOFvE?t=61s
https://youtu.be/dVlufetOFvE?t=5m50s
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Aplicació

Descripció
Crèdits
inicials

Modificacion
s de crèdit

Crèdits
finalsProgr

.
Econò

.

171 623.01 Obres plaça Amistat 0,00 60.292,23 60.292,23

TOTAL 60.292,23

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:

Aplicació:
econòmica Descripció Euros

Cap. Art. Conc.

8 87 870.00
Romanent de tresoreria per a
despeses generals.

187.908,94

TOTAL INGRESSOS 187.908,94

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,

SUPLEMENT DE CRÈDIT:

- Obres pluvials (inversió financerament sostenible),
correspon a la liquidació de l'obra d'execució d'embornals,
connexió subterrània i execució de voreres en Av. Augusto
Villalonga i que ve justificada en l'Informe tècnic presentat
"Justificació de l'increment de medició objecte de la
liquidació en l'Avinguda Augusto Villalonga".

L'esmentda obra es va adjudicar per un import de
126.567,21 € i l'import total executat ha estat per
139.223,90 €, correspon a un increment del 10 %.
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-Obres Millora de camins rurals i asfaltat vies públiques
(inversions financerament sostenibles), aquestes partides
es van incloure en el pressupost incial però amb una
consignació inferior a la resultant dels pressupostos
participatius, a l'espera de la seva modificació, amb
l'aplicació del romanent de tresoreria per a inversions
financerament sostenibles. L'import correspon al saldo
que va resultar per a inversions financerament sostenibles
en la liquidació del pressupost de 2017, i al que han estat
descomptades les modificacions per inversions
financerament sostenibles de la modificació 5/2018 i les
incloses en esta modificació 6/2018.

CRÈDITS EXTRAORDINARIS:

-Obres Plaça de l'Amistat (IFS), Correspon a les obres de
Rehabilitació de forjat i construcció d'Espai d'us Públic a la
plaça de l'Amistat. Per aquesta obra s'ha sol·licitat
subvenció a la Diputació dins la convocatòria d'Inversions
financerament sostenibles. El projecte total es de
216.789,23 €, corresponents 193.920,23 € a l'obra i,
22.869,00 € a projectes i direcció d'obra.

Es crea aquesta partida en 60.292,23 € i a la que
posteriorment s’incrementarà amb la subvenció concedida
(102.305,00 €), mes el romanent pendent de l'exercici
2017 corresponent a la pda. 337/623.01-Cobriment plaça
Amistat (54.192,00 €),

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.

MODIFICACIÓ

ORDENANÇA IBI 5. Modificació ordenança IBI.

Es van produir les següents intervencions:
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Vídeo: punt 5

Àudio: punt 5

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

1.- Aprovar la modificació de l'ordenança
reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI),
consistent en modificar el punt 4 de l’article 4
(bonificacions fiscals) en els següents termes:

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

Article 4.- Bonificacions
.............................................................................................

4. Sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de
l’energia provinent del sol.

Gaudiran d'una bonificació màxima 50% en la quota de
l'impost durant els tres períodes impositius següents al
de finalització de la seua instal·lació i del 25% en els
dos períodes següents, en funció del valor cadastral,
segons la següent taula, els immobles en els quals
s'hagen instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o
elèctric de l'energia provinent del sol, que reuneisquen
les següents condicions:

a) Immobles amb ús d'habitatge.

b) Disposar d'una superfície mínima de captació solar
útil de 4m2 ó una potència mínima instal·lada de 1.5
kW per cada 100 m2 de superfície construïda.

c) Que la instal·lació en l'habitatge del sistema
d'energia no estiga regulada com a obligatòria en la
normativa de construcció (Codi Tècnic d'Edificació).

Valor cadastral de l’immoble:

Des de Fins a Els 3
primers

anys

Bonificació:

Els 2
següents

anys

Bonificació:

0.00 75.000,00 50 % 25 %

https://youtu.be/dVlufetOFvE?t=10m14s

Ajuntament de Pedreguer
Archivo adjunto
àudio punt 5
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75.000,01 110.000,00 40 % 20 %

110.000,01 130.000,00 30 % 15 %

130.000,01 150.000,00 20 % 10 %

150.000,01 10 % 5 %

la bonificació es podrà aplicar com a màxim a dos
vivendes del mateix titular”

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

La concessió d'aquesta bonificació no resultarà
incompatible amb la d'altres beneficis fiscals, amb un
màxim total del 90% en la quota íntegra de l'impost.

La sol·licitud de bonificació haurà de sol·licitar-se cada
any.

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

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

MODIFICACIÓ

ORDENANÇA

IAE

6. Modificació ordenança IAE

Es van produir les següents intervencions:

Vídeo: punt 6

Àudio: punt 6

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

https://youtu.be/dVlufetOFvE?t=19m

Ajuntament de Pedreguer
Archivo adjunto
àudio punt 6
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1.- Aprovar la modificació de l'ordenança
reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
(IAE), consistent en afegir l’article 4 (bonificacions
fiscals), passant l’actual article 4 a l’article 5, en els
següents termes:

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

Article 4.- Bonificacions

Gaudiran d'una bonificació de 50%, durant els primers 5
anys, en la quota corresponent per els subjectes passius
que tributen per quota municipal i que:

Produïsquen i facen servir, per al desenvolupament de les
seues activitats al municipi, energia obtinguda en
instal·lacions per a l’aprofitament d’energia renovable
(eòlica, solar, a partir de biomasa...) o a partir de sistemes
de cogeneració, sempre que la producció es realitze en
instal·lacions ubicades al terme municipal i dediquen
l’energia així obtingudes a activitats pròpies que realitzen
en el municipi.

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

INFORMES

ALCALDIA

7. Informes Alcaldia.

El Sr. Alcalde informà el següent:

Variacions en les Comissions Informatives:

Comissió Especial de Comptes, Hisenda,

Urbanisme, Personal, Interior, Igualtat i Esports: entra Blai

Server i passaria a suplència Inma Puigcerver.

Comissió de Serveis Municipals, Contractació,

Comerç, Industria i Ocupació: entraria Blai Server i

passaria a suplent Inma Puigcerver.

Comissió de Cultura i Normalització Lingüística:

entraria Blai Server i passaria a suplència Josepa Àngela

Barber.

Comissió de Planificació: Blai Server seria titular i
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passaria a la suplència Imma Puigcerver.

Com és habitual en tots els plenaris i per a que

quede constància dels noms de les dones assassinades

des de l’últim plenari tal i com es va quedar a petició de la

Comissió d’igualtat, comentar que hi ha 84 dones

assassinades en el que va d’any, de les quals 43 no són

oficials perquè no entra dins del feminicidi, són familiars,

infantils o per prostitució.

27/09/18. María Manuela Castillo S. 46 anys. Torrox

(Màlaga). Va ser assassinada per punyalades propinades

presumptament per la seua parella . Havia sigut víctima

de maltractaments per part de dos homes, que tenien

ordre d'allunyament de la víctima.

06/10/18. Anna María Giménez Martínez, 48 anys.

Sant Joan les Fonts (Girona,). Antonio Giménez, el seu

exmarit, li va disparar amb una escopeta en el carrer

Cistellers. La dona havia eixit a passejar amb les seues

dues filles. El feminicida en la seua fugida després del

cometre el feminicidi, va atropellar a la filla major de tots

dos, de 20 anys, que va ser hospitalitzada en estat greu;

tenia denúncies prèvies i una ordre d'allunyament en

vigor.

27/09/18 (Data de troballa del cadàver). Aicha B., 30

anys. Gádor (Almeria). El seu cadàver va ser trobat en un

abocador en Gádor per treballadors de la instal·lació i la

recerca posterior va determinar que era una dona

prostituïda per la seua parella. L'11 d'octubre de 2018 la

policia va detenir a K.K., de nacionalitat mauritana i de 30

anys, que era proxeneta i parella de la víctima. Deixa

òrfenes a quatre xiquetes menors.

12/10/18. María José Pallarés, 67 anys. Còrdova

(Còrdova,). El seu marit, de 70 anys, va acudir en la nit

del divendres 19 d'octubre al quartell a Arganda del Rei,

on va confessar haver assassinat a la seua esposa La

víctima havia sigut trobada amb signes de violència una

hores abans. És xifra oficial.

23/10/2018. Nom i cognoms no coneguts, 36 anys.

Sevilla.. La dona tornava de deixar a la seua filla xicoteta

en el col·legi quan va ser apunyalada a la porta de la seua

casa amb un arma blanca, que va aparèixer en un
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embornal proper. El seu fill de 13 anys va escoltar els crits

i va alertar a les autoritats. La seu exparella ha sigut

detingut com a presumpte autor dels fets.

Feminicidi familiar:

14/10/10. María Dolores Sánchez García, 79 anys.

Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas, Canàries. El

seu fill, Marcos H.S., de 43 anys, ha sigut imputat per

homicidi per imprudència de la seua mare que patia una

malaltia.

Feminicidi Infantil:

09/10/2018. Nom i cognoms no coneguts, 6 anys.

Màlaga (Màlaga, Andalusia). La xiqueta va ser llançada

des d'un sisè pis per un amic dels seus pares, de 50 anys

d'edat que patiria un trastorn mental. No és xifra oficial.

Els pressupostos participatius estan retardant-se

enguany, a principi de mes estarà, hi ha hagut moltes

propostes i està difícil vore quins són inversions i quines

no.

Vídeo: punt 7

Àudio: punt 7

MOCIONS,

PRECS I

PREGUNTES

8. Mocions, precs i preguntes.

Vídeo: punt 8

Àudio: punt 8

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

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

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

certifique.

https://youtu.be/dVlufetOFvE?t=22m5s
https://youtu.be/dVlufetOFvE?t=26m26s
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