AJUNTAMENT DE GAVARDA

(VALÈNCIA)

Plaça Ajuntament, 1 - C.P. 46267 – Telèfon: 96 259 41 65 – Fax: 96 259 43 55
E-mail: gavarda_sec@gva.es

AJUNTAMENT DE GAVARDA -PROVÍNCIA DE VALÈNCIA-.
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA EL DIA 5 DE
FEBRER DE 2018 (MINUTA 2/2018).
ASSISTENTS:
Alcalde-President:
D. Vicente J. Mompó Aledo
Regidors:
D. José Salvador Aparicio Roig
(PP)
Dª Encarnación Paniagua Alfonso

MARIA ESCAMILLA FAUS (2 de 2)
SECRETARIA-INTERVENTORA
Fecha Firma: 13/02/2018
HASH: 7ebb725303e0cdc1a34a53958e02eb40

(PP)

En el Municipi de Gavarda, el dia 5 de
febrer de 2018, a les 19.30 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.

Dª Lorena Martínez Mollá (PP)
D.

Adelino

Pastrana

Pavia

Faus, Secretària-Interventora de l’Ajuntament

(COMPROMÍS)
Joan

Lluis

Dóna fe de l'acte Dª Maria Escamilla

Vañó

Carañana

de Gavarda.

(COMPROMÍS)
D. Antonio Escribà Pérez (PSOE)

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

Excusa assistència
Dª Mª Carmen González Estarlich
(PP)
D. Jacinto Aranda Pascual (PP)

SECRETARIA-INTERVENTORA

Dª. Maria 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. Es va sol·licitar al president del consorci una
ampliació del termini per a contestar, concretament una setmana per a poder continuar el
nostre procediment de consulta i ens el van concedir.
Se sotmet a votació i per UNANIMITAT (4 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 A GAVARDA.
El Sr. Alcalde exposa la proposta d’alcaldia de data 5 de febrer 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,
junt amb les condicions de compensació econòmica que es deriven del pla zonal, als
efectes que puguen ser estudiades per les poblacions afectades.”

2

Cód. Validación: DEPQPK974DFSMHYT7C72XY9KL | Verificación: http://gavarda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 6

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 es va mostrar 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, i al plenari extraordinari celebrat el dilluns 29 de
gener, plantejaren celebrar una consulta popular vinculant perquè el poble manifestara la
seua opinió sobre si el nostre municipi havia de ser una opció per a albergar l’abocador o
no havia de ser-ho. Proposta que tirà avant amb 6 vots a favor de l’equip de govern i 3
abstencions de l’oposició.

-

VOTS EN CONTRA: 378.
VOTS A FAVOR: 71.
VOTS NULS: 24.
VOTS EN BLANC: 1.

Per tot açò, sol·licitem als membres del ple d’este Ajuntament l’aprovació dels
següents acords:
PRIMER: Mostrar la voluntat d’esta Corporació de comunicar-li al Consorci RiberaValldigna que no compten amb Gavarda com a una de les opcions per a albergar
l’abocador.
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.
Una vegada exposada la proposta cedix la paraula als regidors.
El Sr. Pastrana explica els motius pels quals el seu Grup s’oposa a l’abocador:

3

Cód. Validación: DEPQPK974DFSMHYT7C72XY9KL | Verificación: http://gavarda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 6

Els resultats de la consulta foren els següents:

-El terme municipal de Gavarda és molt menut per a instal·lar l’abocador.
-Per l’impacte ambiental negatiu.
-Per l’impacte paisatgístic i visual negatiu.
-Per la desconfiança de la gent.
El Sr. Alcalde diu que el motiu pel qual el seu Grup s’oposa a l’abocador és perquè el
poble majoritàriament ha dit que no el vol.
Se sotmet la proposta a votació i per 4 vots a favor del Grup Municipal del PP, 2 del
Grup Municipal Compromís per Gavarda i 1 del Grup Municipal del PSOE, s’aprova per
UNANIMITAT:

PRIMER: Mostrar la voluntat d’esta Corporació de comunicar-li al Consorci RiberaValldigna que no compten amb Gavarda com a una de les opcions per a albergar
l’abocador.
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 pren la paraula per a felicitar a tot el poble per la seua participació en la
consulta, per dedicar el seu temps en implicar-se en assumptes que ens afecten a tots i
fer més fàcil la tasca dels polítics.
3. PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Pastrana pren la paraula per a felicitar també als veïns per la seua
participació en la consulta i agrair a l’equip de govern la seua bona voluntat per fer
partícip al poble, si bé, fa constar una sèrie d’irregularitats que va detectar per tal de
millorar de cara a pròximes consultes com són:
-

Convocar la consulta amb poc de temps.
No consensuar amb tots els regidors la pregunta.
No publicar ni respectar el cens.
No donar a conéixer les bases reguladores de la consulta.
No constituir una Mesa amb tots els grups municipals.
Improvisar el vot presencial (vot per whatsapp, casa per casa, per telèfon...)
No garantir la confidencialitat del vot.
Es va canviar l’horari establert de votació.

El Sr. Escribá comenta que el Sr. Pastrana té raó, pensa que és millorable però
també és cert que hi havia poc de temps, però per a la següent es pot millorar.
El Sr. Alcalde contesta que partint de la base de què és cert que tot és millorable,
també ho és que per a ser la primera consulta que es fa al poble, la participació del 50%
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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”.

AJUNTAMENT DE GAVARDA

(VALÈNCIA)

Plaça Ajuntament, 1 - C.P. 46267 – Telèfon: 96 259 41 65 – Fax: 96 259 43 55
E-mail: gavarda_sec@gva.es

del cens és un vertader èxit de participació tenint en compte per exemple la participació
en unes eleccions europees on la participació va ser d’un 60%. És una demostració de
què la gent sí que s’implica, sí que vol mostrar la seua opinió en aspectes tan importants
com és este de l’abocador.
Respecte a allò que ha dit el Sr. Pastrana de no consensuar o no constituir una
Mesa, etc. l’Alcalde diu que no és cert que no s’haja comptat amb tots els regidors. S’hi
han mantingut reunions amb tots els regidors de la corporació per a fer-los partícips de
tot. Van ser informats –igual que tots els veïns de l’horari de la consulta-. De fet, el Sr.
Escribá va acudir a les 10.00 hores i va preguntar si necessitaven alguna cosa. Li vam
oferir que es quedara a la taula però va dir que confiava.
Dirigint-se al Sr. Pastrana el Sr. Alcalde li contesta que el seu company, el Sr.
Vañó, va estar a la taula junt amb el representant de l’Administració que va estar en tot
moment controlant la participació. El Sr. Vañó va anar junt amb l’Alcalde i el funcionari a
les cases on van demanar que acudiren, inclús va arreplegar ell personalment el sobre
de votació.
És a dir, van participar tots els que van voler.
Respecte a la referència que ha fet el Sr. Pastrana del vot no presencial, és cert
que es va poder votar per Whatsapp, però no via telefònica, és a dir, des d’un terminal
només es va poder votar per whatsapp. Qui així ho va fer, va enviar una foto del seu DNI
i tots els membres de la Taula van llegir-ho a la vegada, ja que l’Alcalde tenia el mòbil
damunt la taula a la vista de tots.
De tota manera i tot sent de l’opinió que els vots de la gent que va votar per
Whatsapp tenen el mateix valor que els vots presencials, per a evitar suspicàcies, si bé,
sí que s’han tingut en compte per a computar el percentatge de participació, els 12 vots
que s’han rebut per whatsapp s’han contat com a vots nuls. En ser un resultat molt clar i
majoritari no provoca cap alteració del mateix.
Per altra banda, l’Alcalde lamenta que alguns regidors hagen utilitzat este tema
per tal d’intentar obtindré rèdit polític fent o dient coses que, en la seua opinió, no tocaven
i han desaprofitat una ocasió de demostrar la unitat de tots en benefici del nostre poble.
Però bé, s’alegra que el poble s’haja implicat i finalment el poble ha parlat.
Un 80% de vots donant suport al NO és molt i pensa que l’equip de govern ha de
recolzar eixa decisió.
El Sr. Escribà diu que ell no ha fet campanya a favor del No, a qui li preguntava la
seua opinió ell la manifestava sense problema però no ha fet cap campanya.
El Sr. Alcalde diu que ell no, però a ell li han arribat whatsapps a favor de la
campanya del NO (es dirigix al Sr. Pastrana).
El Sr. Pastrana diu que ell no ha fet campanya a favor del No, diu que el que van
fer en manifestar la seua postura sobre el tema el dissabte, era una postura com a
col·lectiu.
L’Alcalde contesta que és lícit, són polítics i poden fer el que vulguen dins del joc
polític, però que sí que es va difondre i simplement ell ha donat la seua opinió.
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C.I.F. P-4613200-G

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 dinou hores i cinquanta minuts.

-Vicente J. Mompó Aledo-

LA SECRETARIA,
-Maria Escamilla Faus-

(Document signat electrònicament)
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V.º B.º
L’ALCALDE,

