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Teresa Roig Mas, Secretària de l’Ajuntament de Gata de Gorgos (Alacant)

C E R T I F I Q U E :   Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 
dia  24  de  juliol  de  2018  va  aprovar,  entre  altres,  els  següents  acords,  amb 
l'excepció i a reserva dels termes que puguen resultar de la aprovació definitiva 
del  acta,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  l’  article  206  del  Reial  Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, per el que s’aprova el Reglament de Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de las Entitats Locals: 

»»
Expedient 1136/2018. MOCIÓ JUGA de REPROVACIÓ A L'EQUIP DE GOVERN 
DE L'AJUNTAMENT DE GATA PER INCOMPLIMENT D'ACORDS PLENARIS

Vista la moció presentada del següent literal:

«AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE GATA

El grup polític municipal JuGa, per mitjà del seu regidor-portaveu Jaume Monfort i 
Signes,  a  l'empara de  la  normativa vigent,  presenta per  a  la  seua  discussió  i 
aprovació, si escau, la següent

MOCIÓ de REPROVACIÓ A L'EQUIP DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE GATA 
PER INCOMPLIMENT D'ACORDS PLENARIS

El passat 30 de gener del 2018 el plenari de l'Ajuntament de Gata, per unanimitat, 
va aprovar la següent moció:

‘‘MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL JUGA EN RELACIÓ A LA 
URGÈNCIA I PRIORITZACIÓ DE LES OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ DE 
LES CANONADES DE PLOM A GATA

El  plom és un element químic tòxic segons la seua dosi, i  especialment 
perillós per a bebès i dones embarassades. Fins a l'any 1975, s'utilitzava 
amb  freqüència  per  a  les  canonades  d'aigua,  fins  que  va  començar  a 
substituir-se per ferro i coure.

Malgrat  els  esforços  escomesos  des  de  la  dècada dels  70  per  a  reduir 
aquest  metall  en  qualsevol  element  al  qual  estigueren  exposades  les 
persones (pintures, llandes de conserva, combustible, canonades) la seua 
presència segueix sent una amenaça.

A petició de la Comissió Europea, el Comitè sobre els contaminants en la 
Cadena Alimentaria de la EFSA va analitzar quasi 100.000 mostres remeses 
per 15 països de la UE entre 2003 i 2009. Segons les dades extretes, les 
persones adultes europees ingereixen amb la dieta una mitjana de 0,36 a 
1,24 micrograms de plom per quilo de pes i dia. En menors d'un a tres anys, 
la xifra ascendeix a 1,10 a 3,10 en el millor dels casos.



A  l'estat  espanyol,  la  normativa  d'aigües  de  consum  estableix  que  la 
concentració  màxima  de  plom  en  l'aigua  potable  ha  de  ser  de  10 
micrograms per litre des de l'any 2014. Segons el Reial decret 140/2003, 
abans de 2012 s'haurien d'haver escomès les reformes necessàries en les 
xarxes de distribució per a  retirar les canonades de plom i  qualsevol 
altra font de contaminació.

Tot i això, al nostre poble la major part d'habitatges encara estan abastits 
d'aigua potable per canonades de plom que discorren per la majoria dels 
carrers  del  municipi.  La  substitució  d'aquestes  canonades  i  per  tant  la 
protecció de la salut de la població, hauria de ser una prioritat per al govern 
municipal.

És per tot això que es proposa al plenari l'adopció dels següents

ACORDS:

1. Prioritzar la substitució de les canonades de plom, tant en la planificació i 
realització  de  les  obres  de  renovació  de  la  via  pública  finançades  amb 
pressupost  municipal,  així  com en  les  subvencions  a  sol·licitar  a  altres 
organismes  per  a  obres  d'urbanització  de  carrers.  Aquestes  mesures 
s'aplicaran per a garantir la substitució completa de les canonades de plom 
del municipi en el menor termini possible.

2. Avantposar la substitució de canonades de plom a les obres de reasfaltat 
de  carrers.  Per  tant,  les  obres  de  renovació  de  paviments  (asfalts, 
voreres...) en els carrers on no s'hagen substituït les canonades de plom, es 
limitaran  a  reparacions  puntuals  i  acotades.  Les  renovacions  completes 
d'asfalt  i/o voreres es realitzaran preferentment en carrers on no hi haja 
presència de canonades de plom.’’

Vist que l'equip de govern, no atenent a les directrius marcades pel plenari com a 
màxima  representació  de  la  voluntat  popular,  prossegueix  en  les  obres  de 
renovació d'asfalts de diversos carrers del poble sense la prèvia substitució de les 
canonades de plom, i  atenent a les competències d'aquest plenari,  es proposa 
l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Reprovar l'equip de govern en la gestió de les obres municipals pel que 
afecta a la substitució dels paviments rodats dels carrers de la població, per no 
anteposar la necessitat urgent de renovació de les canonades de plom, les quals 
suposen un greu risc per a la salut de la població i especialment per a bebès i 
dones embarassades.

Segon.- Instar  novament a l'equip de govern a prioritzar  la  substitució de les 
canonades de plom, tant en la planificació i realització de les obres de renovació 



de  la  via  pública  finançades  amb  pressupost  municipal,  així  com  en  les 
subvencions a sol·licitar a altres organismes per a obres d'urbanització de carrers.

Tercer.- Publicar íntegrament i de forma fàcilment visible, el contingut d'aquesta 
moció, així com els seus acords, en el tauler d'anuncis de l'ajuntament, la web 
municipal i les xarxes socials del consistori.

Quart.- Comunicar aquests acords a la Secretària Nacional del Bloc, així com a la 
resta de corporacions de la comarca.

Jaume Monfort i Signes. Portaveu del grup municipal.»

Sotmesa la moció a votació, és aprovada amb 9 vots a favor dels grups municipals  
popular (5), socialista (2) i JuGa (2), i el vot en contra dels 4 regidors del grup  
municipal Compromís.

.»»

I perquè conste i produïsca els efectes oportuns, lliure la present, que, amb el visat 
de l'Alcaldia, firme en Gata de Gorgos,  amb la data i signatures digitals al marge.

La Secretària.

Vist-i-plau, L’Alcaldessa-Presidenta.
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