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• Per fi, a Pedreguer, tenim un pavelló poliesportiu, que comença a utilit-

zar-se a l’octubre de 2016. L’Ajuntament instal·la una tanca al voltant 

d’aquest, planta gespa, adoquina una part de la parcel·la i procedeix a 

asfaltar una zona per a utilitzar-la com a aparcament. A més, es col·lo-

quen bardos a les voreres per a que l’aigua de la pluja no arrastre la terra 

cap a la vorera i el carrer. 

• Pluvials i acabament de la vorera a l’Avinguda Augusto Villalonga. 

• S’han fet també pluvials a diversos carrers del poble, així com a l’entrada 

de la Casa de la Cultura i al Pavelló. 

• S’arregla i es condicionen les dues illetes de l’entrada del poble des de 

La Llosa, així com el parc del C/ Maria López, plantant-se nous arbres, i 

instal·lant dos nous fanals. 

• Remodelació de l’antiga seu de Protecció Civil per a convertir-la en espai 

polivalent. Actualment tenen allí la seu l’associació “Ajuda’m”, la Creu 

Roja i altres associacions, que l’utilitzen com a local de reunió. 

• Es fan obres de millora al Trinquet municipal de Pilota. 

• Es fa un rocòdrom d’escalada al Poliesportiu.  

• S’impermeabilitzen les grades del poliesportiu, es millora la terrassa del 

Bar i es fan serveis al costat d’aquest. 

• Es canvia tota la tanca del camp de futbet. 

• S’amplia el gimnàs municipal.  

• S’instal·len fanals nous amb leds als Carrers del Fondó d’Elx i Les Llacu-

nes de la Mata de la Urbanització La Solana, zona que estava completa-

ment fosca perquè no tenia enllumenat públic. 

• S’ompli de saorra i s’aplana l’aparcament de l’Institut. 

• S’ompli de saorra la parcel·la del costat de la piscina municipal per a uti-

litzar-la com a aparcament. 
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• Es repara i s’impermeabilitza el Centre Social,  s’habilita una estància 

com a despatx i es pinta tot. 

• Es pinta tot l’interior de l’Ajuntament. 

• Es repara la pista d’skateboard. 

• Es crea una zona d’esplai al costat del Rockòdrom, pavimentant la par-

cel·la, plantant arbres, construint una barbacoa i dotant-la d’enllumenat 

públic.  

• Casa de la Cultura: Es canvien les portes del Carrer Col·legi, així com al-

gunes interiors i es fa una rampa d’accés per a minusvàlids. S’instal·la 

aire condicionat a la Sala d’Exposicions, i es posen cortines en aquesta 

sala i en algunes aules del primer pis. Es posa tela asfàltica al sostre per 

tal d’impermeabilitzar-lo i es dota de nous elements de sanejament als 

serveis. Es pinta tota la Casa de la Cultura. 

• A requeriment de Salut Pública, es canvien totes les parades d’alimen-

tació del Rastre al Carrer del Rockòdrom, proveït de serveis públics i d’ai-

gua potable. 

• Es reparen part de les teulades de les Seccions 1ª, 3ª i 6ª del cementeri. 

• Es pinta la línia discontínua a l’entrada de Monte Pedreguer per facilitar 

el gir a l’esquerra als residents, desbrossant els bancals dels costats per 

guanyar visibilitat. Accions finançades per Diputació 

• Es crea una zona de pícnic al C/ Garrofer de la Urbanització Monte Pe-

dreguer. 

• Es dota de mobiliari el despatx de la Nau de Serveis Municipals i s’ins-

tal·len prestatgeries aptes per a emmagatzemar material amb palets.  

• Es repara el Camí del Calvari, pavimentant alguns trossos i reparant al-

guns dels marges de pedra. S’instal·la reg a degoteig. 

• En construcció o en previsió de començar properament les següents 

obres: 

o Un nou centre per a ús de la gent major (‘Llar per a persones jubi-

lades Josep Comes Martí’? a l’antiga Banca Comes. 

o Una nova seu de la Policia Local al carrer Maria López. 

o Noves oficines de l’empresa de l’aigua al Carrer María López. 

o Segona Fase de remodelació de l’Espai Cultural. 
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o Obres de reforçament de l’estructura del local de Creama, que ja 

han començat. S’instal·la provisionalment la Seu de Creama a un 

despatx de la Casa de la Cultura.  

o Obres de reforçament de l’estructura del pàrquing del C/ Mestre 

Serrano. 

o Construcció de serveis públics i cobriment de la Plaça de l’Amis-

tat. 

o Rehabilitació d’una nau al C/ Col·legi que es destinarà a Museu 

històric i etnològic. 

o S’ha engegat la posada en valor del castell de l’Ocaive, amb una 

actuació d’excavació i rehabilitació pressupostada en 336.391€ 

finançats per fons europeus i per l’Ajuntament. 

o Construcció d’una rodona d’entrada a la Sella, finançada íntegra-

ment per Conselleria, amb adquisició de terreny necessari per 

l’Ajuntament. 

 

• Es crea un fons municipal d’emergència social per a la compra de mate-

rial escolar, que es dóna als nens més desfavorits. 

• L’Ajuntament promou entre l’alumnat de l’Institut l’aplicació de les noves 

tecnologies per a finalitats socials. 

• Pedreguer s’adhereix, a gener de 2016, al Pla de la Generalitat contra la 

pobresa energètica. 

• L’Ajuntament organitza, a l’abril de 2016, una jornada de recollida de 

material d’ajuda per a les persones refugiades.  

• Es destina l’antiga seu de Protecció Civil per a que l’Associació “Ajuda’m” 

impartisca classes a nens desfavorits. 

• S’adquireix una furgoneta adaptada per a minusvàlids, la qual es cedeix 

a ADIMA amb un conveni amb el qual aquesta associació es compromet 

a donar servei als veïns de Pedreguer que la necessiten (Servei Municipal 

de Transport Adaptat).  

• S’adquireix una ambulància per als campaments sahrauís. 
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• Es continua donant suport econòmic a les diferents associacions del po-

ble, tant amb donacions econòmiques com amb la possibilitat d’utilitzar 

el torn rodat de l’aparcament del Rastre. 

• Pedreguer es declara poble d’acolliment de refugiats i a juliol de 2017 

participa en el primer plenari de ciutats refugi del País Valencià. A més, 

l’Ajuntament organitza diverses recollides solidàries de material i sub-

venciona l’organització de salvament marítim PROEM-AID. 

• El Ministeri de Sanitat cedeix la  Finca Campell a l’Ajuntament de Pedre-

guer, que s’utilitzarà per a tasques de prevenció de conductes addicti-

ves. 

• Es dóna suport econòmic als bombers de l’ONG “Proem Aid”. 

 

 

• Es crea una zona d’esbarjo per a gossos darrere del Parc de l’Institut. 

• Es procedeix a esterilitzar diverses colònies de gats i es condiciona un 

espai per a traslladar als gats esterilitzats. 

• S’habilita i s’incrementa anualment la partida destinada a recollida 

d’animals abandonats. 

 

• Es fa una auditoria energètica respecte de tots els edificis municipals i 

l’enllumenat públic, per tal de d’estalviar energia i utilitzar posterior-

ment aquest estalvi per a invertir en energies renovables. A més, es con-

tracta una empresa que fiscalitza tota la despesa energètica de l’Ajun-

tament i proposa millores per tal d’estalviar energia.  

• S’inicia el Pla 50/50 en els dos col·legis públics del poble. Consisteix 

en  ensenyar l’alumnat a estalviar energia i utilitzar posteriorment l’es-

talvi energètic per a instal·lar energia renovable.  

• Es canvien les ordenances referents al pagament dels impostos de vehi-

cles, d’activitats econòmiques, IBI i ICIO, rebaixant considerablement el 

cost d’aquests quan s’utilitzen vehicles híbrids, elèctrics o públics,  i 

quan s’instal·len fonts d’energies renovables.  
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• Pedreguer incrementa els seus ingressos del reciclatge de paper cartró i 

envasos, gràcies a la recollida porta a porta. 

• Al març de 2017 Pedreguer s’adhereix a la cooperativa d’energia verda 

“Som Energia”. 

• Es convoquen tots els anys jornades d’ecoturisme. 

• Pedreguer instal·la un punt de recàrrega de vehicles elèctrics. 

• Pedreguer, poble pilot en el programa europeu Local4Green 

• L’Ajuntament engega el procés per a la confecció del Pla Estratègic de 

Desenvolupament Agrari Sostenible de Pedreguer (PEDASP).  

 

•  Es fa una rampa que enllaça el final del corredor fins 

al pati de darrere. En aquest pati es tapen les canonades externes i s’ar-

rodoneixen els pilars que aguanten el mur per tal que els nens no es fa-

cen mal. A més, apegat al mur es fa un rebost per a guardar joguines, així 

com un servei per a que els nens que estan jugant al pati no hagen d’anar 

als serveis interiors de l’escoleta. A més, es realitzen obres de manteni-

ment anuals, com pintura, etc.  

•  A l’estiu del 2016 la Conselleria d’Educació realitza 

obres de reforçament de l’estructura del Col·legi. L’Ajuntament fa obres 

per tal d’arreglar els serveis del Pati d’Infantil,  canvia el sòl del camp de 

bàsquet, instal·la un nou sòl de cautxú al parc del pati d’infantil, així com 

un tobogan i una caseta de fusta per a jugar. S’instal·len dos bancs de 

fusta al pati, així com un armari per a guardar jocs. S’instal·la aire condi-

cionat a l’aula de plàstica. Es posen reixes als despatxos de la planta 

baixa. Es fan obres de  manteniment anual. S’obri una porta d’accés al 

Trinquet per a que puguen utilitzar-lo els xiquets per a fer esport els dies 

de pluja. Al desembre de l’any passat enviem la memòria preceptiva per 

tal d’adherir-nos al Pla Edificant per a l’adequació integral del Col·legi.  

•  Instal·lem una pista multiesportiva, així com una com-

posició completa de joc infantil per a alumnes d’entre 5 a 10 anys. S’ade-

qua per a minusvàlids l’entrada al menjador i es canvien les portes i fi-

nestres de l’Aula de Psicomotricitat. Com a conseqüència de l’adhesió al 
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Pla Edificant de la Conselleria d’Educació, comencen properament les 

obres per a fer un Pavelló i dotar al col·legi d’un ascensor per a minusvà-

lids. 

•  Es cobreix una pista d’esports per a poder utilitzar-la l’alumnat 

de l’Escoles d’Esports de Pedreguer. Amb el pas dels mesos s’ha estés 

l’ús a altres moltes activitats, com les escoles d’estiu d’anglès, els cam-

pus esportius d’estius, o les activitats del mateix institut. 

 

S’han asfaltat: 

• Al nucli urbà, els carrers València, Llebeig, Col·legi.... 

• Camí de Jesús Pobre. 

• Camí de darrere de la Gasolinera de la Shell. 

• Camí que uneix el carrer dels Maulets i el cementeri. 

• L’entrada del camí del Pou de la Pica. 

• El Camí paral·lel a l’autopista. 

• El Camí CVG-732, que va de la carretera de Gata al camí de les Eretes. 

• Diversos carrers de les Urbanitzacions La Sella, Monte Pedreguer i 

Monte Solana 

• S’arreglen clots, tant del poble com de les urbanitzacions, el Polígon i al-

guns camins.  

• Parc del Patronat: Es substitueixen els jocs per una sola composició de 

jocs infantils.  

• Parc del C/ El Cid. Es fa tot de nou. 

• Parc del C/ La Lluna: s’instal·len dos nous jocs i es pinta la resta, així com 

els bancs. 

• Parc del C/ Lluna Baixa: es pinten les parets, tots els jocs i els bancs. 

mailto:pedreguer@compromis.net


pedreguer.compromis.net 

pedreguer@compromis.net 

facebook.com/CompromisPedreguer 

@CompromisPDGR 

 

7 

 

• Parc de la Formiga: Es pinten tots els jocs i es canvia el paviment de 

cautxú.  

• Parc del Poliesportiu: es retiren tots els jocs infantils i es substitueixen 

per jocs que teníem emmagatzemats i pels jocs retirats del Parc del Pa-

tronat. 

 

• L’Ajuntament de Pedreguer continua amb el Pla d’Ocupació Local per tal 

de donar treball a les persones aturades del Poble. 

• Es creen 3 noves places de treball per a l’Ajuntament: una plaça de noti-

ficador, una d’enterrador i un agent de policia local 

• L’Ajuntament contracta una Tècnica d’Igualtat. 

• L’Ajuntament, gràcies a les Ajudes del Servef, sota els plans T’AVALEM, 

EMPUJU I EMCUJU, contracta durant aquests 4 anys a treballadors amb 

diferents perfils: Auxiliars administratius, jardiners, Tècnics de Turisme, 

Tècnics de joventut, pintors, etc.... A més,  

• Durant els anys 2016 i 2017 l’Ajuntament finança un curs per a empre-

nedors, que exposen les seves iniciatives a la fira del Comerç.  

• Es municipalitza la neteja dels edificis municipals i les treballadores 

passen a formar part de la plantilla de l’Ajuntament. 

 

Ens enorgullim de ser un poble especialment compromès amb la igualtat i con-

tra la violència de gènere.  Amb una Comissió d’Igualtat molt activa, s’ha elabo-

rat ja el segon Pla d’Igualtat. Dintre del marc d’aquest Pla, s’acordà recordar 

cadascuna de les víctimes de violència de gènere, llegint, al finalitzar cada ses-

sió plenària, el nom de cadascuna.  

• Des de l’any 2016, s’han fet diferents campanyes contra les agressions 

sexistes, com ara la campanya per a les festes de juliol del 2018  “No és 

no: Pedreguer lliure d’agressions sexistes”, i la campanya “Para el comp-

tador” per al dia Internacional contra la violència de gènere del 2018.  

• Igualment l’any 2016 l’Ajuntament signa un conveni amb les associaci-

ons per a oferir suport a les víctimes de les violències masclistes.  
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• S’habilita un servei d’assessorament  i orientació jurídica i psicològica 

per a les víctimes de la violència de gènere. 

• L’any 2017 l’Ajuntament convoca la primera edició de la beca- premi per 

a estudis amb perspectiva de gènere. 

• També l’any passat l’Ajuntament i l’Associació de comerciants i empre-

saris de Pedreguer, ACEP, s’uneixen per a lluitar contra la violència de 

gènere.  

• Des de fa 2 anys l’Ajuntament compta també amb una Tècnica d’Igualtat. 

• S’ha multiplicat per 20 allò destinat a polítiques d’igualtat. 

 

• Pedreguer s’adhereix al Programa Xarxa Llibres de la Conselleria d’Edu-

cació, mantenint, a més, les ajudes del pla d’emergència social  per a la 

compra de material escolar. 

• L’any 2016 s’enceta la primera escola d’estiu d’anglès.  

• S’habilita una aula d’estudi a l’Espai Cultural. 

• L’any 2018 s’adquireix un nou piano per a l’escola-conservatori  de mú-

sica de Pedreguer.  

• Es convoquen tots els anys Ajudes per als alumnes que inicien els estu-

dis universitaris o de formació professional de grau superior. 

• També es donen ajudes per a la realització de proves de valencià de la 

Junta qualificadora. 

• Pedreguer es converteix des de 2017 en seu de la Mostra Internacional 

de Cinema Educatiu (MICE). 

• L’Ajuntament organitza anualment els Tallers d’Estiu de la regidoria 

d’Educació, que s’amplien també al mes de juliol. 

• Per primera vegada en la seua història, es concedeix a l’Ajuntament una 

subvenció europea per a dur endavant un Projecte Erasmus + Sport: Epic 

Basket, que arrenca amb la vinguda, al poble, a març d’aquest any,  de 

jugadores italianes, turques i portugueses. 
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• Any rere any, l’Ajuntament alimenta l’Escola d’Esports Municipals, que 

abasteix una àmplia mostra d’esports. 

• L’Ajuntament patrocina, des de fa uns anys al jugador de pilota valenci-

ana Pere Ribes. 

• L’any 2016, Pedreguer ret homenatge als jugadors professionals de pi-

lota valenciana del municipi i dedica una mostra a l’esport tradicional va-

lencià i el seu vincle amb el territori. 

• La construcció del pavelló porta aparellada la creació de noves escoles 

esportives (bàdminton o rítmica) i l’augment de matrícula a les escoles. 

• Així com la celebració de jornades de tecnificació per part de federacions 

com la de bàsquet o la de karate. 

• De fet, les finals femenines de bàsquet de diferents categories es faran 

en maig al nostre poble. 

• D’igual manera, la inversió en les millores al trinquet, fa que el nostre po-

ble també aculla jornades de tecnificació de pilota o partides professio-

nals dels campionats amb més prestigi. 

 

CULTURA 

• Amb ajudes municipals Pedreguer continua les excavacions de la Cova 

del Comte i de la Cova del Randero. 

• L’any 2016 es commemora el tercer centenari del naixement de l’Arqui-

tecte Antoni Gilabert, amb diferents actes commemoratiu. I a febrer de 

2017 Pedreguer acull el Ple del Consell Valencià de cultura per a cloure 

aquest centenari. 

• S’ha engegat la posada en valor del castell de l’Ocaive, amb una actuació 

d’excavació i rehabilitació pressupostada en 336.391€ finançats per 

fons europeus i per l’Ajuntament. 

• Es confeccionen nous fullets turístics sobre les rutes del municipi.  

• Entre 2015 i 2019 s’han destinat més de 30.000€ a documentals i publi-

cacions, inclosa la gravació de testimonis locals de la Guerra Civil i la 

postguerra per a guardar-ne memòria. 

• S’ha incrementat en 14.000€ allò destinat a programació cultural (de 

47.000 € en 2015 a 61.000€ en 2019). 
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• Mitjançant el finançament per part de l’Ajuntament dels Premis d’Honor 

Vila de Pedreguer, any rere any es premien personalitats, associacions i 

empreses en tres categories: al mèrit cultural, al mèrit solidari i al mèrit 

arquitectònic. L’any 2017 s’enceta una nova modalitat d’aquests premis, 

una menció honorífica d’àmbit local per tal de retre homenatge a perso-

nes i/o associacions del poble.   

 

Pedreguer signa un conveni amb la Comunitat de Regants per tal d’assegurar 

l’abastiment d’aigua al poble, en cas de necessitat. A més, signa un acord soli-

dari amb Xàbia (AMJASA) per a pal·liar els problemes hídrics. 

• Creació d’una alternativa per al subministrament d’aigua a Monte So-

lana. 

• Renovació de 80 metres de la xarxa d’aigua potable al carrer Avenir. 

• Canonada d’impulsió per la connexió del dipòsit amb la comunitat de re-

gants. 

• Subministrament i instal·lació del sistema SCADA. 

• Renovació de desaigües i elements hidràulics de regulació i control del 

dipòsit quadrat de l’ermita. 

• Renovació de les instal·lacions i i columna d’impulsió del pou Ocaive. 

• Nova font de subministrament d’aigua a Monte Solana. 

• Ampliació de la xarxa en la partida Pontet. 

• Renovació de les instal·lacions en el dipòsit de Mirabarques. 

• Renovació de la xarxa al carrer pont. 

• Renovació de 150 metres de la xarxa d’aigua potable al camí don ventura, 

partida Albardanera. 

• Execució de la nau per la brigada municipal d’obres. 

• Estudi amb micro-càmera del sondeig Ocaive. 

• Subministrament i construcció  d’una estació de tractament d’aigua po-

table (ETAP). 

• Reparació de vàlvules per a major sectorització de la xarxa de distribució 

d’aigua. 
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• Rehabilitació del dipòsit vell de l’ermita (subvenció diputació). 

• Renovació de les instal·lacions del pou 3 de la Sella. 

• Renovació vàlvules monte Solana i la Sella. 

• Renovació xarxa aigua potable Cometa Orbeta–Cometes. 

• Millora camí advocat , partida Albardanera. 

 

PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

• S’ha arribat a la setena edició dels Pressupostos Participatius, amb 

quasi 2 milions d’€ destinats a projectes proposats i votats directament 

per la ciutadania. 

• S’ha ampliat la informació municipal disponible en el web de l’Ajunta-

ment d’acord amb la legislació vigent en matèria de transparència. 

• S’ha engegat el procés d’elaboració d’un reglament de participació ciu-

tadana per tal d’impulsar encara més el govern ciutadà i la implicació 

dels pedreguers i les pedregueres en la presa de decisió a nivell local. 

 

• Els germans Comes cedeixen a l’Ajuntament l’Antiga Banca Comes, que 

es destinarà a un nou Centre Social, que ja està en obres, així com l’edifici 

de La Musical. 

• Es rebaixa la quota de l’IBI el primer any de legislatura, quedant des 

d’aleshores congelada en el 0,56, de les més baixes del país.  

• Acabem de sanejar definitivament les arques municipals: dels 4.150.000 

€ de 2011, es va passar als 2.500.000 al 2015 per acabar 2018 en 

215.179.11, amb la previsió d’arribar a novembre de 2019 als 0 € de 

deute.  

• Després de molts anys en el limbo, es recepcionen les obres de la urba-

nització de la Sella 

• Així mateix, per fi es materialitza la permuta pendent des dels anys 80 de 

l’escorxador per la casa de doña maria (centre social), que encara no era 

municipal 

mailto:pedreguer@compromis.net


pedreguer.compromis.net 

pedreguer@compromis.net 

facebook.com/CompromisPedreguer 

@CompromisPDGR 

 

12 

 

• Des del començament d’aquesta legislatura aquest Ajuntament no ha 

parat de lluitar per a que es faça el Nou Centre de Salud de Pedreguer, 

així com per a que es construïsca la línia de tren Gandia-Dénia.  

• S’han actualitzat i creat nous fullets de rutes tant per les muntanyes de 

Pedreguer com pel centre. 

• S’han promocionat els recursos turístics del municipi mitjançant l’assis-

tència a diferents fires i esdeveniments: Fira Comarcal d’Ondara, Fira 

d’Orba, Fira Gastronòmica de Pedreguer… 

• S’han realitzat diverses jornades d’oci alternatiu i saludable per a dife-

rents edats. 

• S’ha creat un punt d’informació jove a l’IES on l’alumnat pot fer sugge-

rències sobre el que li agradaria fer al municipi i també pot demanar in-

formació dels cursos i tallers disponibles tant des de la Regidoria de Jo-

ventut com de la Xarxa Jove Comarcal. 

• S’ha incrementat considerablement allò destinat a les Festes de Juliol. 

• S’ha creat la Fira Gastronòmica Intercultural, que ha arribat a la quarta 

edició. 

• L’Ajuntament substitueix l’ús del glifosat per productes herbicides alter-

natius. 
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