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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA
EL DIA 27 DE DESEMBRE DE 2018
PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Pedreguer,
el vint-i-set
vint
de desembre 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.

1. Aprovació de l’acta de 25 d’octubre 2018
2018.
Es donà compte de l’esborrany de l’acta
corresponent a la sessió realitzada el dia 25 d’octu
d’octubre 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 357 a la 442 de 2018.
2018. La Corporació es donà per
assabentada.

PRESSUPOST
MUNICIPAL 2019

3.- Aprovació del pressupost municipal per 2019.
Es van produir les següents intervencions:
Video: punt 3
Àudio: punt 3
Vist el projecte de pressupost i el dictamen de la
Comissió d’ Hisenda de 20 de desembre, el Ple de l’
Ajuntament amb
el vot favorable de 6 membres
(COMPROMÍS) i 7 abstencions (PP, PSOE i la CUP)
adoptà els següents acords:
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1. Aprovar inicialment el pressupost municipal per al
exercici 2019 així com el de la Fundació Infantil La
Glorieta amb el següent resum per capítols:

ESTAT DE DESPESES

Denominació

Capitol

OPERACIONS NO
FINANCERES

A)

8.504.820,89

OPERACIONS
CORRENTS

A.1

6.115.244,54

Despeses Personal

1

2.912.398,18

Despeses corrents en
béns i servicis

2

2.409.477,94

Despeses financers

3

5.156,87

Transferències corrents

4

788.211,55

Fons de Contingència i
altres Imprevistos

5

0,00

OPERACIONS DE
CAPITAL

A.2

2.389.576,35

Inversions reals

6

2.389.576,35

Transferències de
capital

7

0,00

B)

215.179,11

Actius financers

8

0

Passius financers

9

215.179,11

OPERACIONS
FINANCERES

TOTAL DESPESES

Pressupost 2019

8.720.000,00
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ESTAT D'INGRESSOS

Cap.

Denominació

Pressupost 2019
EUROS

A)

OPERACIONS NO
FINANCERES

8.720.000,00

A.1

OPERACIONS CORRENTS

7.350.594,69

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

3

Taxes, preus públics i altres
ingressos

1.582.164,04

4

Transferències corrents

1.726.049,81

5

Ingressos patrimonials

A.2

OPERACIONS DE CAPITAL

6

Alienació d'inversions reals

7

Transferència de capital

B)

OPERACIONS
FINANCERES

3.694.209,37
175.000,00

173.171,47
1.369.405,31
0,00
1.369.405,31
0,00

8

Actius financers

0,00

9

Passius financers

0,00

TOTAL INGRESSOS

8.720.000,00
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2.- Aprovar la plantilla de personal.
A) FUNCIONARIS DE CARRERA
NOM DE
PLAÇA
SECR.INT.

Nº GRUP
ESCALA
P
L
1 A1/A2 F .HAB. E.

SUB
ESCALA

CLA
S-SE

CATEGORIA

SECR.INT.

------- ----------

ADMINIST

3

C1

ADM.GRL.

ADMINIST

------- ----------

AUXILIAR

6

C2

ADM.GRL.

AUXILIAR

------- ----------

SUBALTER

1

E

ADM.GRL.

SUBALTER

------- ----------

T.GEST.EC

1

A2

ADM. ESP.

--------------

------- ----------

T.A.G.

1

A1

ADM. ESP.

--------------

------- -----------

ARQUITECTE

1

A1

ADM. ESP.

--------------

------- -----------

ARQ.TEC.

1

A2

ADM. ESP.

--------------

------- ----------

ZELADOR
D’OBRES
INSPECTOR

1

C2

ADM. ESP.

1

A2

ADM. ESP

OFIC. P.L.

1

C1

ADM. ESP.

SERV. ESP. COM ---------ESP.
SERV. ESP. P.L. INSPEC
T
SERV. ESP. P.L. OFICIAL

AGENT PL

18

C1

ADM. ESP.

SERV. ESP. P.L.

AGENT

B)PERSONAL
PERSONAL LABORAL FIX

NOM LLOC DE TREBALL

NOMBRE
LLOCS

TITULACIÓ EXIGIDA

PEÓ D'OBRES

7

ESTUDIS PRIMARIS

PEÓ CEMENTERI

1

ESTUDIS PRIMARIS

AUX. BIBLIOTECA

1

GRADUAT ESCOLAR

CONSERGE COL·LEGI

2

ESTUDIS PRIMARIS

PSICÒLEG GABINET

1

LLICENC. PSICOLOGIA

COORD. ESPORTIU

1

PROFESOR EGB

JARDINER

1

EST. PRIMARIS

MONITOR ED. FISICA

1

PROFES. EGB

PROFESSOR EPA

1

PROFES. EGB

GESTOR CULTURAL

1

DIPLOMATURA

ENC. POLISPORTIU

1

EST. PRIMARIS

CONSERGE POLISPOR.

1

EST. PRIMARIS

CONS. CENTRES CULTURALS

3

EST. PRIMARIS

CONS.AUXILIAR POLISPORTIU

2

EST. PRIMARIS
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C)PERSONAL
)PERSONAL LABORAL DE DURADA DETERMINADA
NOM LLOC
PROFESOR FLAUTA

Nº
LLOCS
1

TITULACIÓ
EXIGIDA
PROF. M.G. MITJÀ

DURADA
CONTRAC.
9 MESOS

PROFESOR TROMBO

1

PROF. M. G. MITJÀ

9 MESOS

PROFESOR PIANO

1

PROF. M.G. MITJÀ

9 MESOS

PROFES. GUITARRA

1

PROF. M.G. MITJÀ

9 MESOS

PROFES. CLARINET

1

PROF. M.G. MITJÀ

9 MESOS

PROFES. DOLÇAINA

1

PROF. M.G. MITJA

9 MESOS

PROFES. VIOLÍ

1

PROF. M.G. MITJÀ

9 MESOS

PROFES. PERCUSSIÓ

1

PROF. M.G. MITJÀ

9 MESOS

PROFES. OBOE

1

PROF. M.G. MITJÀ

9 MESOS

PROFES. SAXO

1

PROF. M.G. MITJÀ

9 MESOS

PROFES. VIOLONCEL

1

PROF. M.G. MITJÀ

9 MESOS

PROFES. COR

1

PROF. M.G. MITJÀ

9 MESOS

PROFES. TABALET

1

PROF. M.G. MITJÀ

9 MESOS

P. GUITARRA
ELÈCTRICA
PROFES. BAIX
ELÈCTRIC
PROFES. BATERIA

1

PROF. M.G. MITJÀ

9 MESOS

1

PROF. M.G. MITJÀ

9 MESOS

1

PROF. M.G. MITJÀ

9 MESOS

PROFES. TROMPETA

1

PROF. M.G. MITJÀ

9 MESOS

PROFES. TUBA

1

PROF. M.G. MITJÀ

9

MESOS

3.- Exposar-ho
Exposar
al públic en el tauler d’anuncis i en el BOP
per un termini de 15 dies hàbils, advertint que si en
l’esmenta’t termini no es presenten reclamacions, es
considerarà aprovat, d’acord amb l’establert a l’art. 169 del
text refós de la llei reguladora de les hisen
hisendes locals
aprovat per RDL 2/2004.

MEMÒRIA
COL.LEGI
TRINQUET, PLA
EDIFICANT

4.- Aprovació memòria col.legi Trinquet, per
inclusió al pla edificant.
Es van produir les següents intervencions:
Vídeo: punt 4
Àudio: punt 4
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Vist el DECRET LLEI 5/2017, de 20 d'octubre, del
Consell, pel qual s'estableix el règim jurídic de cooperació
entre la Generalitat i les administracions locals de la
Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació,
adequació, reforma, i equipament de centres públics
docents de la Generalitat (Pla Edificant).
Vist el justificant de registre d’entrada número
05TUI/2018/4392,
a
la
Conselleria
d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport del dia 08/02/2018, de
sol·licitud de documentació i informació prèvia a l’adhesió
al projecte de cooperació entre administracions
administracions locals i
Generalitat en matèria d’infraestructures educatives.
Vista la prèvia consulta efectuada al Consell Escolar
Municipal de data 21/02/2018, així com al Consell Escolar
del Centre CP Trinquet de 16 de febrer de 2018.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió realitzada el
22 de febrer de 2018, acordà sol·licitar l’adhesió d’aquest
Ajuntament al Pla Edificant.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Educació del 20 de desembre de 2018.
Vista la memòria
memòria tècnica redactada per Roberto
Moratal i Daniel Palomino per a l’adequació, reforma i
equipament del Col·legi Trinquet de Pedreguer, amb un
pressupost de 1.140.011,26€
1.140.011,26 (IVA inclòs) .
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat acordà acceptar
i sol·licitar
ol·licitar de la Generalitat Valenciana la delegació de
competències pròpies d’aquesta administració autonòmica,
per a l’ ADEQUACIÓ, REFORMA I EQUIPAMENT DEL
COL·LEGI TRINQUET DE PEDREGUER.
MOCIÓ
DEFENSA
SECTOR
CITRÍCOLA

5.- Moció en defensa del sector citrícola.
Es donà lectura a la següent moció:
moció
La Junta de Portaveus de l’FVMP,, de la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies, en la reunió
ordinària celebrada el dia 18 de desembre de 2018, ha
aprovat per unanimitat la següent proposta de moció
perquè
erquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la
Comunitat, amb la finalitat que s'adopte pels seus
respectius plenaris.
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MOCIÓ EN DEFENSA DEL SECTOR CITRÍCOLA
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Que presenta Sr. alcalde, Sergi Ferrús Peris al Ple
de l'Ajuntament
l'Ajuntament de Pedreguer en nom i representació
d'aquest, mitjançant el present escrit, i en ús de les
atribucions que li confereix i a l'empara d'el que s'estableix
per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local i de conformitat amb l'article
l'article 97.3 del Reial
decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al
seu debat i aprovació, la següent MOCIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Federació Valenciana de Municipis i Províncies,
institució representativa del municipalisme de la Comunitat
Valenciana, davant la situació per la qual estan passant els
agricultors, recull el malestar manifestat pels càrrecs
electes municipals que ens fan arribar la complicada i difícil
realitat de la citricultura de la Comunitat Valenciana.
L’FVMP va aprovar una moció en 2016 en la qual ja
s'advertia de les conseqüències negatives de l'acord 14 de
setembre de 2016 d'associació econòmica entre la Unió
Europea i els estats de l'AAE (estats de l'Àfrica Meridional)
de la SADC, quant a la regulació de les relacions
comercials amb Sud-àfrica.
Sud
És evident que l'ampliació del període d'importació
facilita l'entrada d'alts volums de cítrics amb la possibilitat
de la presència de taronges sud-africanes
sud africanes en els mercats
europeus, amb una afectació, clara i directa, a les
produccions valencianes, que provoca una pressió dels
preus a la baixa en origen, i per tant, una greu pertorbació
del mercat de la Comunitat Valenciana.
Vale
Hem donat suport sempre l'agricultura de cítrics pel
seu pes i arrelament en l'economia de la Comunitat
Valenciana, un sector que troba moltíssimes dificultats per
a subsistir pel que cada vegada es fa més imprescindible
l'actuació de les administracions
administracions en defensa d'un sector
que es reivindica com una de les grans fonts de creació
d'ocupació i que entenem que des de les administracions
públiques hem de continuar lluitant per a fer
fer-lo més
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competitiu i evitar l'escanyament d'una activitat amb greus
conseqüències econòmiques i mediambientals. Ens veiem
abocats a un abandó del camp i de l’horta valencianes.
La demostració més palpable es veu en els nostres
camps, amb collites senceres por recollir i a les nostres
botigues, amb un mercat inundat de diferents
diferents varietats
cítriques de procedència de tercers països. Amb el fet
agreujant de la falta de reciprocitat de les normatives
europees en matèria fitosanitària i laboral de les
produccions agràries procedents de països tercers, on es
fa palesa l'exigència
l'exigència de tractament en fred a tots els cítrics
procedents de països tercers amb plagues de quarantena.
Per tant, les produccions sud-africanes
africanes que entren a
Europa són un vertader perill per a les nostres taronges
per la possibilitat certa de portar-nos
portar nos plague
plagues i malalties
d'efecte devastadors que no estan encara presentes ací. A
més, les condicions sociolaborals no són per a res
equiparables a les nostra, en són quasi d'explotació
laboral.
Els preus estan per terra (fins al 23% menys que en
la campanya anterior)
anteri
i la fruita sud-africana
africana està a tot
Europa, milers de tones de mandarines -sobretot
sobretot satsumes
i clementinesclementines s'han quedat sense recollir, amb unes
pèrdues reconegudes superiors a 85 milions d'euros en
tot el territori valencià.
Són molts els alcaldes de
e municipis, la principal
activitat econòmica dels quals radica en el sector citrícola,
que veuen amb preocupació el futur econòmic dels seus
veïns, davant la impotència tant dels acords del Parlament
Europeu com per la diferència de condicions de sanitat
vegetal exigides en funció del país origen de la mercaderia.
És necessària la solidaritat amb el sector agrícola
de la Comunitat Valenciana, per ser de justícia la defensa
del sector per la seua importància en l'economia i
desenvolupament dels nostres municipis.
Per tot això, presentem al ple los següents
ACORDS:
ACORDS
PRIMER.- Instar la modificació de l'acord de l'Associació
PRIMER.
Econòmica signat per la Unió Europea i sis països de la
Comunitat de Països d'Àfrica Meridional, entre ells Sud
Sud8
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àfrica, que contempla una reducció progressiva, fins a la
desaparició, dels aranzels aplicables a les taronges
importades en un període (del 16 d'octubre al 30 de
novembre) en el qual els nostres camps estan en plena
campanya de comercialització, i en defecte
defecte d'això, que
s'apliquela clàusula de salvaguarda, motivada per la
caiguda generalitzada dels preus de les nostres taronges,
que preveu el tractat comercial europeu per a protegir el
futur del nostre camp.
SEGON.. Reforçar les mesures de defensa fitosani
SEGON
fitosanitària
dels cítrics europeus, per a augmentar la seguretat de les
plantacions citrícoles comunitàries. Exigir les màximes
cauteles i controls als productes importats des de països
amb plagues de quarantena, siga el que siga el lloc
d'entrada a la Unió Europea,
Europea, i minimitzar amb això el risc
de contagi de plagues i/o malalties. Establir a les
produccions de països tercers una reciprocitat, quant a
requisits de tota mena, exigits a les produccions
comunitàries, per a garantir la seguretat alimentaria dels
consumidors, reciprocitat en les exigències als nostres
consumidors,
llauradors i obligació de la implantació del tractament en
fred dels cítrics procedents de països amb plagues de
quarantena.
TERCER.. La defensa de les normes establides en la Llei
TERCER
12/2013, de 2 d'agost, de
de mesures per a millorar el
funcionament de la cadena alimentaria, garantint els drets
dels productors agraris davant la distribució.
QUART: Reclamar el suport del Govern Español a les
administracions i parts afectades per la crisi del sector
citrícola valencià,
va
emplaçant-lo
lo que lidere davant la
Comissió Europea un procés de renegociació amb els
països de l'Àfrica Meridional (Sud-àfrica)
(Sud àfrica) sobre les
importacions de cítrics que aminore els aspectes negatius
per als productors nacionals, incloent tant els aspe
aspectes
fitosanitaris, com els sociolaborals i econòmics.
Així mateix, cal requerir el suport del Govern
Espanyol i que exigisca les mesures, controls i tractaments
fitosanitaris legals a la Unió Europea, tant als països
d'origen com a aquelles varietats que s'introduïsquen en la
Unió Europea.
CINQUÉ. Demanar al Govern Espanyol que s'aplique la
clàusula de salvaguarda (article 34, apartat 2 de l'acord
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amb Sud-àfrica),
Sud àfrica), motivada per la caiguda generalitzada
dels preus de les nostres taronges i en conseqüència
provoca una perillosa crisi del sector citrícola valencià i
nacional.
SISÉ Sol·licitar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació que s'apliquen les mesures necessàries per a:
 Compensació pertinent als productors afectats,
especialment la retirada de cítrics en fresc).
 Incloure els productes cítrics en la llista de vegetals
d'alt risc per a previndre plagues.
 Evitar el contagi de la taca negra o citrusblackspot
citrusblackspot, i
garantir el control amb una inspecció adequada.
 Instar a la Comissió Europea perquè agil
agilite el tràmit
de facilitar a les Organitzacions de Productors la
retirada de 250.000 tones de cítrics.
SETÉ. Instar al Govern de la Nació a arbitrar mesures per
a l'exempció de l'Impost sobre Béns immobles de
Naturalesa Rústica corresponent a l'exercici 2
2018/2019 de
titularitat d'agricultors afectats per les pluges, sempre que
s'acrediten danys materials directes en immobles i
explotacions agràries i no n’estiguen coberts per cap
fórmula d'assegurança pública o privada.
Així mateix, que la disminució d'ingressos a IBI de
naturalesa rústica siga compensada amb càrrec als
Pressupostos Generals de l'Estat, de conformitat amb el
que s'estableix en el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
HUITÉ. Donar trasllat
HUITÉ
lat de la moció al Ministeri d'Agricultura,
Pesca i Alimentació del Govern Espanyol, a la Conselleria
d'Agricultura,
Medi
Ambient,
Canvi
Climàtic
i
Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana, a
l'Associació Valenciana d'Agricultors, a la Unió de
Llauradors
auradors i Ramaders, a la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies i a l’FVMP.
Es van produir les següents
següe
intervencions:
Video: declaració d'urgència
Video
Àudio: declaració d’urgència
Efectuada votació per la declaració d’urgència i inclusió a
l’ordre va ser acceptada amb el vot favorable de 10 vots a
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favor (Compromís,
(
PSOE i la CUP) i 3 abstencions (PP)
(PP),
de conformitat amb l’establert a l’article 116.2 de la llei
8/2010.
Es van produir
produi les següents intervencions:
Video punt 5
Audio: punt 5
Efectuada votació va ser aprovada la moció amb per
unanimitat.
INFORMES
ALCALDIA

6. Informes Alcaldia.
Vídeo: punt 6
Áudio: punt 6

MOCIONS,
PRECS I
PREGUNTES

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