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AJUNTAMENT DE GAVARDA -PROVÍNCIA DE VALÈNCIA-.
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DE GENER DE 2018 (MINUTA 1/2018).
ASSISTENTS:
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Regidors:
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Dª
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Alfonso (PP)
Dª

Mª

Carmen

González

En el Municipi de Gavarda, el dia
29 de gener de 2018, a les 20.00 hores
i sota la Presidència de D. Vicente J.
Mompó Aledo, Alcalde de la Corporació,
es reunixen en el Saló de Sessions de la
Casa Consistorial els Senyors Regidors
al marge expressats, degudament
convocats i notificats dels assumptes a
tractar.

Estarlich (PP)
Dª Lorena Martínez Mollá (PP)

Dóna

fe

de

l'acte

Dª

María

D. Jacinto Aranda Pascual (PP)

Escamilla Faus, Secretària-Interventora

D.

de l’Ajuntament de Gavarda.

Adelino

Pastrana

Pavia

(COMPROMÍS)
Joan

Lluis

Vañó

Carañana

(COMPROMÍS)
D.

Antonio

S'obri la sessió pel President i es
van tractar els següents ASSUMPTES:

Escribà

Pérez

(PSOE)

SECRETARIA-INTERVENTORA

Dª. María Escamilla Faus
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VICENTE J. MOMPÓ ALEDO (1 de 2)
ALCALDE
Fecha Firma: 13/02/2018
HASH: 31f7a29287e682de74c73b693a4b7f70

C.I.F. P-4613200-G

1. VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.

El Sr. Alcalde exposa el motiu de la urgència, que deriva del termini fixat pel
consorci perquè els municipis que disposen de zones aptes per a acollir una instal·lació
d’abocador, segons l’estudi tècnic del consorci, manifesten la seua postura al respecte.
Sent la data límit el 31 de gener de 2018.

Se sotmet a votació i per UNANIMITAT (6 vots del Grup Municipal del PP, 2 del
Grup Municipal Compromís per Gavarda i 1 del Grup Municipal del PSOE), s’aprova la
URGÈNCIA de la sessió.

2. PROPOSTA D’ALCALDIA RELATIVA A LA CONSULTA EFECTUADA PEL
CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA SOBRE L’ESTUDI D’EMPLAÇAMENT DE
L’ABOCADOR.
El Sr. Alcalde exposa la proposta d’alcaldia de data 29 de gener de 2018:
“Per Resolució de la Presidència del consorci número 13/2016 de 7 d'Abril es va
encomanar al Consorci de la Ribera la realització d'un estudi que permetera avaluar
l'aptitud del territori que integra la seua àrea de gestió per acollir una instal·lació
d'eliminació de residus no perillosos, mitjançant abocador.
Amb data 27 de març de 2017 es va presentar el resultat de l'estudi.

POLÍGON

MUNICIPI

DISTÀNCIA A LA
PLANTA DE
GUADASSUAR (KM)

COST
TRANSPORT(€)

8, 6, 5, 37
7, 20
18, 19
0, 1, 2, 33
31
17
3, 4, 29
11, 12, 13, 14, 15

Guadassuar
Alzira
Guadassuar-Tous
Antella-Gavarda
Tous
Sellent
Catadau
Montroi

6
7
11,5
15,9
19,5
22,3
23
38

39.585,68
46.183,29
75.872,55
104.902,05
128.653,46
147.126,77
151.745,10
250.709,30

El Consorci, per acord de la Junta de Govern de data 18 d’octubre de 2017, per
Unanimitat, acorda “Efectuar consultes als municipis que disposen de zones aptes per a
acollir la instal·lació d'abocador de residus municipal, donant trasllat del present estudi, al
costat de les condicions de compensació econòmica que es deriven del pla zonal, als
efectes que puguen ser estudiades per les poblacions afectades.”

2

Cód. Validación: 75KQTL7HXDJNTAA2AZ2TGK3XM | Verificación: http://gavarda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 8

El citat estudi es presenta als vicepresidents, a la Comissió de Govern i als
representants dels municipis que disposen de zones aptes per a acollir una instal·lació
d'un abocador de residus municipals, en concret:

AJUNTAMENT DE GAVARDA

(VALÈNCIA)

Plaça Ajuntament, 1 - C.P. 46267 – Telèfon: 96 259 41 65 – Fax: 96 259 43 55
C.I.F. P-4613200-G

E-mail: gavarda_sec@gva.es

El certificat del mencionat acord de la Junta de Govern del Consorci Ribera i
Valldigna, junt amb la informació de les compensacions econòmiques i un CD amb
l’estudi tècnic, va registrar-se d’entrada en l’Ajuntament de Gavarda en data 3 de
novembre de 2017, R.E. número 1.120.
Es va traslladar la documentació als tècnics municipals per tal que emeteren informe
sobre les ubicacions plantejades pel consorci. L’enginyer de monts, junt amb l’arquitecte
municipal, assenyalaren que els aspectes presentats a l’estudi preliminar realitzat per
l’Agència Energètica de La Ribera, eren suficients per a garantir que els impactes que es
produirien en cas d’albergar l’abocador, serien a priori assumibles des del punt de vista
ambiental, paisatgístic, de salubritat, etc. Feren constar també com a aspectes més
compromesos l’alta visibilitat del punt d’impacte sobre la població i la direcció dels vents
dominants, ja que agreujarien les hipotètiques emissions d’olors, si bé, estos aspectes,
requeririen un estudi exhaustiu de major entitat econòmica que quedaria relegat a fases
posteriors del procediment de selecció.
Este informe va ser presentat als veïns de Gavarda en data 12 de gener de 2018 en
reunió destinada a aclarir els dubtes a tota la població.
L’equip de Govern s’ha mostrat obert, des del principi, com ha fet sempre, amb la
resta de regidors, a intentar prendre una decisió beneficiosa per a Gavarda, valorant tant
els aspectes negatius com els positius. Però aplegat este moment i tenint clar els pros i
els contres, cal saber què pensa el poble, perquè és una decisió que pot afectar a molt
llarg termini i és una decisió més emocional que recolzada en els aspectes tècnics. És
per això que pensem que són els nostres veïns qui ens han de dir què pensen al
respecte.

PRIMER: Mostrar la voluntat d’este equip de govern de realitzar una consulta popular
vinculant per a decidir si volem que es realitze un estudi exhaustiu que determine si el
nostre municipi té cap impediment per a albergar l’abocador (perquè siga vinculant el
resultat haurà de participar almenys el 60% del cens electoral (dades oficials de l’INE a 1
de desembre de 2017) i que alguna de les dues respostes (SÍ o NO) estiga recolzada
com a mínim pel 60% dels participants). Si la consulta no acomplix els mínims perquè
siga vinculant, convocarem un nou plenari extraordinari per a prendre una decisió.
SEGON: Traslladar còpia de la decisió definitiva al Consorci Ribera-Valldigna, a la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i a la
Diputació de València als efectes oportuns.”
L’Alcalde explica que sol·licitarà al president del Consorci que ens concedisca uns
dies per acabar el nostre procés de decisió.
Una vegada exposada la proposta cedix la paraula als regidors.
El Sr. Escribá li demana si pot repetir exactament allò que ha proposat.
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Per tot açò, sol·licitem als membres del ple d’este Ajuntament l’aprovació dels
següents acords:

L’Alcalde contesta que la proposta és la de fer una consulta el pròxim diumenge al
matí. Prèviament el divendres es faria de nou una reunió informativa per a tots aquells
que estiguen interessats i el dilluns després de contar els vots es traslladarien els
resultats al Consorci.
El Sr. Pastrana pregunta a l’Alcalde, ¿Què suposa o a què ens obliga acceptar que es
faça l’estudi sobre l’abocador a Gavarda?
L’Alcalde contesta que com ja han parlat moltes vegades, el cost de l’estudi l’assumix
el Consorci i per tant ens repercutiria a tots els municipis que formem part del consorci, ja
que ho pagaríem entre tots.
Però, de tota manera, i li està donant la seua opinió, l’Alcalde entén que acceptar que
es faça l’Estudi (és a dir, si isquera que sí en la consulta) implicaria que, en cas que el
resultat del mateix indicarà que no hi ha cap inconvenient en què la ubicació de
l’abocador fora a Gavarda, l’Ajuntament estaria dispost a què es posara l’abocador.
De tota manera, l’Alcalde insistix a indicar que és allò que ell entén perquè en realitat
el Consorci tampoc ho ha explicat en detall. En la seua opinió, les condicions que
oferixen al poble on s’instal·le poden ser millors i si s’acceptara l’abocador s’haurien de
renegociar. I òbviament i com s’ha fet fins ara a la negociació estarien presents tots els
regidors. No obstant això, si en esta primera consulta el resultat el NO, no hi hauria res a
negociar. Tampoc està clar si la possible negociació tindria lloc abans o després de fer
l’Estudi.
El Sr. Pastrana diu que l’altra pregunta també va en la mateixa línia. En cas de fer
l’Estudi, ¿Quines conseqüències tindria per al poble?
El Sr. Alcalde contesta que depén del resultat de l’Estudi. L’Alcalde diu que confia en
els tècnics municipals i encara que coste de creure, també confia en els polítics. És cert
que hi ha polítics “roïns” però creu que la majoria dels regidors volen el millor per al
poble. Insistix en el fet que sempre hi haurà que pense mal i pense en els aspectes
negatius, però en la seua opinió personal, si ell pensara que és així de negatiu no
plantejaria esta possibilitat.

El Sr. Alcalde contesta que, en la seua opinió, sempre es podrà dir que sí i sempre es
podrà dir que no, ja que en última instància, sempre hi ha un marge de negociació i tenim
l’obligació sempre de defensar els interessos municipals.
El Sr. Pastrana exposa que hi ha tres pobles interessats en l’abocador i pregunta pel
procediment a seguir.
L’Alcalde contesta que reialment no ho han dit, no ho saben. Li dóna la sensació que
“no estan totes les cartes damunt la taula”. Des del dimecres (quant l’Alcalde es va reunir
amb tots els regidors de l’Ajuntament) l’únic municipi que ha dit que sí que vol es Tous i
dos municipis ja han dit que no (un es Montroi i l’altre no ho recorda però és un municipi
del Marquesat). La resta de municipis no havien decidit res encara.
El Sr. Pastrana manifesta que hi ha massa dubtes per a recolzar cap postura. Diu que
si no ho tenen clar, Com van a plantejar als veïns una postura o una altra?
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El Sr. Pastrana pregunta que si el resultat de l’Estudi és favorable a la localització de
l’abocador, l’ajuntament podria decidir que no s’instal·lara?
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L’Alcalde contesta que precisament el motiu de plantejar i preguntar directament als
veïns la seua opinió és perquè es tracta d’una qüestió complexa. Els veïns tenen la
mateixa informació que els regidors de l’equip de govern i que la resta de regidors perquè
tota la informació que s’ha rebut s’ha compartit. En la seua opinió potser la Conselleria
tindrà molta més informació i molts més mitjans tècnics per a valorar i al final és la que
decidix però no ha traslladat més informació que la que s’ha exposat ací.
Quant al procediment més immediat és decidir si es vol que el Consorci realitze o no
l’Estudi per a valorar la viabilitat o no d’instal·lar l’abocador a les Zones que el Consorci
ha assenyalat com a possibles.
I al final de tot del procediment és la Conselleria la que té l’última paraula.
El Sr. Vañó comenta que allò que es va a preguntar el diumenge en la consulta és: vol
l’Estudi o no? I pregunta si s’explicarà a la gent que després de l’estudi pot ser que vinga
l’Abocador.
L’Alcalde contesta que sí, que per descomptat que s’ha informat i es tornarà a
informar de tot.
El Sr. Vañó comenta que el Consorci no és clar pel que respecta al procediment.

Precisament per eixa falta d’informació i per tant, per no poder donar respostes a
alguns dubtes que la gent es pot plantejar, és pel que s’ha decidit que, amb tota la
informació que es disposa, es pregunte als veïns la seua opinió fent una consulta.
L’Alcalde aprofita per a demanar a tots els regidors que animen a la gent perquè
acudisca a la sessió informativa de divendres, ja que així podran votar diumenge sabent
què voten.
El Sr. Escribà pregunta per la pregunta en concret que es formularà al poble.
El Sr. Alcalde contesta que convindria que s’assentaren tots per a consensuar-la però
hauria de ser una pregunta clara, que no portara a dubtes o confusió.
El Sr. Vañó pregunta que passaria si la participació no arribara al 60% del cens.
L’Alcalde contesta que en eixe cas, si no hi haguera una resposta significativa pensa
que hauria de convocar-se un plenari perquè cadascú votara en consciència.
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L’Alcalde contesta que està totalment d’acord. De fet, com hauran comprovat en la
sessió informativa que es va fer per a exposar-ho al poble, es va fer una exposició “no
política”, és a dir, basada en criteris tècnics, ja que en la seua opinió Conselleria ha de
tindre molta més informació i disposa de molts més recursos humans i tècnics i no pensa
que a Conselleria se li hagueren caigut els anells per fer una inversió en campanyes
informatives, fent els estudis tècnics que hem fet nosaltres a l’Ajuntament i donar una
bona campanya de difusió, sent transparents, en definitiva.

Se sotmet la proposta a votació i per 6 vots a favor del Grup Municipal del PP, i 3
abstencions (2 del Grup Municipal Compromís per Gavarda i 1 del Grup Municipal del
PSOE), s’aprova per MAJORIA ABSOLUTA:

PRIMER: Mostrar la voluntat d’este equip de govern de realitzar una consulta popular
vinculant per a decidir si volem que es realitze un estudi exhaustiu que determine si el
nostre municipi té cap impediment per a albergar l’abocador (perquè siga vinculant el
resultat haurà de participar almenys el 60% del cens electoral (dades oficials de l’INE a 1
de desembre de 2017) i que alguna de les dues respostes (SÍ o NO) estiga recolzada
com a mínim pel 60% dels participants). Si la consulta no acomplix els mínims perquè
siga vinculant, convocarem un nou plenari extraordinari per a prendre una decisió.
SEGON: Traslladar còpia de la decisió definitiva al Consorci Ribera-Valldigna, a la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i a la
Diputació de València als efectes oportuns.

3. PRECS I PREGUNTES.
L’Alcalde obri el torn de precs i preguntes: “si bé en els plenaris de caràcter
extraordinari no és obligatori el punt de precs i preguntes, com sempre si voleu fer algun
prec o pregunta teniu la paraula”.

El Sr. Aparicio diu que és cert el que diu el Sr. Vañó, que el Consorci no ens ha
donat tota la informació que ens agradaria tindre. No obstant això, vol compartir un article
que va eixir publicat al Levante, escrit per Carles Senso, relatiu a l’abocador comarcal.
Vol exposar els pros de l’abocador en termes econòmics, ja que amb un pressupost de
600.000 € només obtenint 400.000 € anuals, es podrien finançar molts més servicis com
xec bebé, llibres gratis, el servici de policia.....
“¿Que sabe del vertedero comarcal? (Article de Carles Senso publicat al Levante
el 20.01.2018)
La instalación que se pretende construir en la Ribera almacenará bajo tierra
hileras de grandes cajones sellados sin apenas contenido orgánico e impermeabilizados.
Pese a la protección medioambiental algunos ayuntamientos temen catástrofes
naturales.
Sobre el vertedero comarcal que se está estudiando establecer en uno de los
pueblos de la Ribera existe mucha mitología y poca información. No se trata del típico
vertedero que se ve en las noticies sobre Brasil ni de una planta cerrada de reciclaje
como la que actualmente hay en Guadassuar. Sería más bien, una estructura
cuidadosamente diseñada, construida dentro de la tierra donde la basura estará aislada
del medio ambiente circundante. Este aislamiento de logra con un revestimiento inferior y
una cobertura diaria del suelo.
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El Sr. Pastrana pregunta per a quant te previst convocar el Plenari per l’aprovació
del Pressupost 2018.
L’Alcalde respon que volia haver fet el plenari l’última setmana de gener, però la
realitat és que l’assumpte de l’abocador ens ha ocupat molt de temps i s’ha retardat un
poc el tema del pressupost, no obstant està ja pràcticament fet, no tardarem molt de
temps, esperem preparar-ho la primera setmana de febrer a ser possible.
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El desconocimiento generalizado lo han podido constatar diferentes alcaldes y
alcaldesas de la Ribera, que has realizado reuniones vecinales con el objetivo de que los
habitantes combatan erróneas informaciones sobre una construcción que se analiza
como vital y que a pesar de ello es repudiada por muchos y muchas. ¿la razón principal?
Algunos piensan que no cuenta con los mínimos estándares de Seguridad y que puede
causar problemas medioambientales futuros por filtraciones de los residuos en las aguas
subterráneas.
Sin embargo, son los técnicos del Consorcio Ribera-Valldigna (en colaboración
con la Conselleria de Medio Ambiente) los que han establecido los destinos más
adecuados y los que aprobarán en el futuro el emplazamiento definitivo que evite
cualquier tipo de peligro medioambiental. En la actualidad, los vertederos deben cumplir
una normativa estricta en cuanto a su diseño, control y gestión. Desde hace ya años, el
sistema es garantista con la naturaleza y, de hecho, en la actualidad la conselleria está
en manos de grupos progresistas, siempre más sensibles con los temas
medioambientales.

La impermeabilización del fondo se consigue a través de disposición de una serie
de capas paralelas, mientras los taludes laterales son independizados con doble barrera
de geomembrana de PEAD y capa de drenaje. A pesar de que los residuos depositados
en este tipo de depósitos de seguridad no contienen apenas materia biodegradable, en el
sellado se dispone de un sistema de captación de gases en toda la superficie. El sistema
consiste en una espina de pez a lo largo y ancho del depósito, mediante un sistema
formado por tubería ranurada y material drenante y que termina en una pequeña
chimenea. Ocuparía, más o menos, una extensión similar a deis campos de fútbol,
alejado de cascos urbanos, aguas subterráneas o zonas peligrosas a nivel sísmico.
Otro de los factores que han dado mucho que hablar por el desconocimiento general es
el tema del canon que puede recibir el ayuntamiento cuya localidad acoja el vertedero.
Se habla de dos millones de euros al año, en función de los kilos que allí se soterren. Sin
embargo, las cifras bailan. Se serán, más o menos, diez los camiones que se dirijan al
vertedero cada noche, con una vida útil de veinte años.”
L’Alcalde vol puntualitzar que el Sr. Aparicio ha fet seua una informació que ha
publicat Carles Senso i que és una opinió com qualsevol altra, si bé, sí que vol apuntar
que no és certa la informació de què es vaja a cobrar 2 milions d’euros. Han eixit moltes
xifres però els ingressos són prou menys de 2 milions d’euros.
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En la Ribera se seguiría el modelo ya establecido en otras localidades de España.
Así, en anteriores vertederos ya construidos a lo largo del territorio estatal se han basado
en un relleno volumétrico por terrazas progresivas. Cada una de las terrazas están
cerradas por sucesivos muros de arcilla compacta. En el fondo de cada una de ellas se
encuentra un sistema drenante formado por un lecho continuo de gravas calibradas que
vierte lateralmente sobre un conjunto de tubos de polietileno de alta densidad perforados
cuya función es recoger y conducir los lixiviados, que se almacenan en una balsa
revestida de polietileno de alta densidad.

I no havent-hi més assumptes a tractar, es va alçar la sessió d’ordre de la
Presidència del que jo com a Secretària done fe, sent les vint hores i quaranta minuts.

-Vicente J. Mompó Aledo-

LA SECRETÀRIA,
-Maria Escamilla Faus(Document signat electrònicament)
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V.º B.º
L’ALCALDE,

