SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA 30
DE MAYO DE 2013.
ASISTENTES:
Alcalde:
Sr. Tomás Ferrandis Moscardó.
Concejales:
Sr. Josep García Ferrer.
Sr. Vicent Jesús Altur Grau
Sr. Tomás Daviu Pellicer.
Sra. Ana Isabel Peiró Canet.
Sr. José Antoni Garcia Miragall.
Sr. Enric Xavier Naval Llorca.
Sra. Rosa Mª Cardona Aparisi.
Sr. Salvador de la Asunción Peiró.
Sra. María José Tavallo Martínez
Sra. María José Roselló Sala.

En Xeresa, siendo las 21,00 horas del día 30
de mayo de 2013, se reúnen en primera
convocatoria, en el Salón de Sesiones de la
Casa Consistorial, los Sres. y Sras.
Concejales relacionados, con el fin de
celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento
Pleno, bajo la presidencia del Sr. Alcalde,
Tomás Ferrandis Moscardó, asistido por el
Secretario de la Corporación.
A continuación, abierto el acto público por el
Sr. Presidente, y tal como disponen los
artículos 91 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
entidades locales, de 28 de noviembre de
1986, y 46 de la Ley de Bases de Régimen
Local, se procede al debate y votación de los
asuntos relacionados en el Orden del Día
fijado en la convocatoria, con el resultado
siguiente:

Secretario:
Sr. Juan Manuel López Borrás.
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 25/04/2013.
El Sr. Alcalde pregunta a los miembros de la Corporación asistentes, si deben realizar
alguna observación al Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día
25 de abril de 2013, distribuida junto a la convocatoria.
Sometida a votación resulta aprobada por la unanimidad de los once miembros de la
Corporación presentes y que conforman su número legal.
2.- DECRETOS DISPUESTOS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA.
Se da cuenta de los Decretos numerados del 2013-0196, de 19/04/2013, al 2013-0274, de
27/05/2013.
3.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012.
“Vist l'expedient incoat per aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici 2012.
Atès que en data 6 de maig de 2013, es va emetre Informe d’Avaluació del Compliment de
l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostaria.
Atès que en data 6 de maig de 2013, va ser emès informe d’Intervenció, de conformitat
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SECRETARIO-INTERVENTOR
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MINUTA NÚM. 5

amb el que es disposa a l’article 191.3 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
De conformitat amb el que es disposa a l’article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb el disposat
a l’article 90.1 del Reial Decret 500/1990, sobre matèria pressupostaria.
RESOLC
PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost General de 2012, amb el resultat que consta
en l'informe d'Intervenció de 6 de maig de 2013, emès de conformitat amb el que es disposa a
l’article 191.3 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, i que es resumeix de la següent manera:





Resultat pressupostari ajustat: .............................................................. (+) 498.770,03 €
Romanent de tresoreria per a despeses generals: ..................................(+)296.113,85 €
Estalvi net: .................................................................................................(-) 23.181,52 €

SEGON. Donar compte al Plenari de la Corporació en la primera sessió que tinga lloc,
d’acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril.
TERCER. Ordenar la remissió de còpia d’aquesta Liquidació als òrgans competents, tant
de la Delegació d’Hisenda com de la Comunitat Autònoma.”
Por parte de la Sra. Peiró Canet, Concejal delegada del área de Hacienda, se da cuenta
de forma sucinta del resultado presupuestario, del remanente de tesorería, del ahorro neto y de la
estabilidad presupuestaria, siendo negativo el de estas dos últimas magnitudes. La Sra. Peiró
Canet señala que el hecho de que tanto el ahorro neto, como la estabilidad presupuestaria, hayan
resultado con signo negativo se debe, por una parte, a que el Ayuntamiento ha tenido que hacer
frente a deudas importantes que vienen de anteriores legislaturas, como la relativa a la empresa
Castelló Simó, y la de los proyectos de Hortes, sin que en éste último caso se hayan cobrado
todavía de los propietarios las correspondientes cuotas de urbanización; y, por otra parte, al
importante volumen de derechos pendientes de cobro (Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de
Gandia, etc.).

Se da cuenta de la propuesta de Acuerdo del siguiente tenor literal:
“Modificación de créditos en el Presupuesto General de 2013 mediante concesión de
créditos extraordinarios y suplementos de créditos”.
Vista la necesidad de habilitar créditos extraordinarios y suplementos de créditos en el
estado de gastos del vigente Presupuesto General y,
RESULTANDO: Que atendiendo a la especificidad y situación de los gastos que se
pretende cubrir se llega a la conclusión de que su habilitación dentro del presente ejercicio resulta
conveniente para los intereses municipales.
CONSIDERANDO: Que los créditos extraordinarios y suplementos de créditos objeto del
presente expediente se financian mediante Remanente de tesorería para gastos generales y bajas
en créditos de gastos, medios previstos en el artículo 36.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Por esta Alcaldía-Presidencia se propone al Ayuntamiento-Pleno, previo informe de la
Intervención municipal, la adopción del siguiente acuerdo:
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4.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
3/2013.

PRIMERO.- Conceder en el vigente Presupuesto General los créditos extraordinarios y
suplementos de créditos que, por cuantía de 294.490,03 euros, figuran en el Anexo a la presente
propuesta que obra en el expediente.
SEGUNDO.- Financiar los suplementos de créditos conforme a lo siguiente:
Mediante bajas en créditos de gastos y Remanente de tesorería para gastos generales de
la Liquidación presupuestaria de 2012.
TERCERO.- Acordar igualmente su exposición pública, y si no se presentaran
reclamaciones elevar automáticamente a definitiva su aprobación, sin necesidad de nuevo
Acuerdo, procediendo a su publicación por Capítulos.”
Sometida a votación la propuesta de Acuerdo transcrita, se computan 7 votos a favor
(Compromís-Bloc), y 4 abstenciones (PP y PSOE). Consecuentemente con el resultado de la
votación, dicha propuesta de Acuerdo queda aprobada, en sus propios términos, por MAYORÍA
ABSOLUTA del número legal de miembros de la Corporación.
5.- PROPUESTA DE APROBACIÓN
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2013.

DEL

EXPEDIENTE

DE

RECONOCIMIENTO

Se da cuenta de la propuesta de Acuerdo del siguiente tenor literal:

Considerant que, en virtut del principi d’especialitat temporal, previst en l’art. 176.1 del
R.D.Lleg. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, segons el qual, només poden imputar-se als crèdits de l’estat de gastos de cada
exercici les obligacions derivades d’adquisicions, obres, servicis i la resta de prestacions o gastos
en general que es realitzen l’any natural del propi exercici pressupostari, no existint més
possibilitat d’atendre els gastos realitzats en exercicis anteriors que el denominat “reconeixement
extrajudicial de crèdits”, previst en l’art. 60.2 del R.D. 500/1990, de 20 d’abril, reconeixement que
es reserva a la competència del Ple de la Corporació, no sent delegable la dita atribució, en
aplicació del que disposa l’art. 22, apartat 2.e) en relació amb l’apartat. 4) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per Llei 57/2003, de 16 de desembre.
Vist l’informe emés a este efecte per la Secretaría-Intervención Municipal.
Esta Alcaldia proposa al Plenari de l'Ajuntament l’adopció de l’Acord següent:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits d’exercicis
anteriors per un import total de 211.247,00 euros la relació del qual figura en l’expedient, amb
descripció de import, partida pressupostària i concepte.
SEGON.- Traslladar del present acord a Secretaría-Intervención perquè es realitzen les
operacions comptables de reconeixement de l’obligació i, si és el cas, pagament pertinent.
TERCER.- Condicionar el present Acord a l’entrada en vigor de l’expedient de modificació
de crèdits que es troba en tràmit i finança el present reconeixement extrajudicial.”
Sometida a votación la propuesta de Acuerdo transcrita, se computan 7 votos a favor (BlocCompromís) y 4 abstenciones. Consecuentemente con el resultado de la votación, dicha
propuesta de Acuerdo queda aprobada, en sus propios términos, por MAYORÍA ABSOLUTA del
número legal de miembros de la Corporación.
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“Donada compte de l’existència de factures d’exercicis anteriors que no van poder ser
contretes en la seua anualitat al no haver-hi prou consignació pressupostària en la partida del
pressupost corrent o per no estar prevista la partida pertinent.

6.- PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN PARA CONTRATAR LA OBRA
INCLUIDA EN EL PLAN DE CAMINOS RURALES DE 2013.
Se da cuenta de la propuesta de Acuerdo del siguiente tenor literal:
“Vista la comunicació de la Diputació de València, sobre l’Acord d’inclusió d’aquest municipi
en el Pla de Camins Rurals per a 2013, amb el detall de les següents actuacions i pressupost:
“N.º OBRA: 167
DENOMINACIÓN: PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL FIRME Y LA
EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DEL TRAMO INICIAL DEL CAMINÀS DE XERESA.
IMPORTE: 10.000,00. DIPUTACIÓN: 10.000,00. AYUNTAMIENTO: 0,00”
Resultant que, segons consta en la comunicació del Servei de Cooperació Municipal, la
Diputació delega en les Entitats beneficiàries la contractació de les obres.
De conformitat amb allò disposat per l’article 22.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
Bases de Règim Local; sotmet a la consideració del Plenari la següent,
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Acceptar la delegació de Diputació de València per a contractar les obres
incloses, a proposta d’aquest Ajuntament, en el Pla de Camins Rurals per a 2013, amb el detall de
l'actuació i pressupost que consta en la part expositiva del present Acord.
SEGON. Donar trasllat d’aquest Acord a Diputació de València, als efectes escaients.”

El Sr. Alcalde contesta que el presupuesto de licitación de las obras se ajustará al importe
de la subvención, es decir, a 10.000 €, para que el Ayuntamiento no tenga que asumir una parte
con fondos propios.
Sometida a votación la propuesta de Acuerdo transcrita, resulta aprobada por la
UNANIMIDAD de los once miembros que conforman el número legal de la Corporación.
7.- MOCIÓN EN CONTRA DEL ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA RACIONALIZACIÓN Y LA
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
Se da cuenta de la propuesta de Acuerdo del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El nostre Estat viu immers en una profunda crisi econòmica que té la seva causa en el
col·lapse del sistema financer. Una de les conseqüències més dures que té aquesta gravíssima
situació és la destrucció d'ocupació, que ja ha assolit dimensions històriques a tot l’Estat, i la
retallada de drets fonamentals està afectant seriosament els elements fonamentals del nostre
model de l'estat del benestar.
L'aplicació de retallades pressupostàries a l'educació i la sanitat públiques, així com la
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Por parte del Concejal Sr. De la Asunción Peiró, se pregunta si el presupuesto de licitación
de estas obras continuará siendo el mismo, es decir, 18.000 €, pese a que la subvención
concedida es de 10.000 €.

reducció radical de la despesa social que dona cobertura, principalment, a la població en situació
de més vulnerabilitat i aquells que han perdut els seus llocs de treball, està ampliant l’esquerda
social i amenaça seriosament la cohesió social al nostre país.
En aquest context d’elevadíssima taxa d'atur, retallades de serveis públics i a la pressió a
la baixa sobre les condicions de treball, s'afegeix el fet que el Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques va presentar un informe sobre l’Avantprojecte de llei per a la Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local al Consell de Ministres del 15 de febrer de 2013.
Aquest document que manifesta tenir l’objectiu de racionalitzar l'administració local i
aconseguir un estalvi econòmic contempla mesures que afecten l'autonomia local. Però en realitat
això significa la intervenció de les administracions locals per part del Govern de l’Estat, modifica i
vulnera l'actual model territorial i les competències de les administracions locals, i comporta un
enorme retrocés en termes de drets i condicions laborals dels treballadors i treballadores públics.
En aquest context, amb una pèrdua molt alta d'ocupació a l'Administració Local, retallades
en serveis públics i la pressió a la baixa sobre les condicions de treball s'afegeix aquest intent de
pèrdua d'autonomia de les administracions locals que significaria també un retrocés en matèria de
serveis de ciutadania.
Aquesta reforma es basa exclusivament en la "Llei d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera" sense tenir en compte els principis d'autonomia local i de subsidiarietat,
fent cas omís de les necessitats dels ciutadans i ciutadanes.
A més a més no preveu cap millora en el finançament de les hisendes locals, la gran
qüestió sense resoldre del nostre model territorial. Ans al contrari, l'objectiu final del govern de
l'Estat és de recentralizar i controlar al màxim els municipis, limitant la capacitat d'acció dels
mateixos convertint-los en mers executors de la voluntat del govern de l’Estat.

Estem davant d’una proposta que generarà desequilibris territorials i socials importants,
comportant greus discriminacions entre diferents administracions locals, però també entre la
ciutadania, amb l’existència de ciutadans i ciutadanes de primera i de segona, en funció del lloc de
residència.
La fixació dels costos estàndard, per part del Govern de l’Estat, per als serveis prestats per
les administracions locals per tal d'avaluar la seva eficiència, comportarà, sens dubte, manca de
rigor i situacions de desigual i injust tractament en molts municipis.
La proposta del govern central a qui realment perjudicarà serà, en primer lloc, al conjunt de
la ciutadania que veurà afectats els seus drets i l’accés als serveis públics, i en segon lloc, a les
administracions locals a les que sotmet a un buidatge de contingut de les competències
municipals.
En conseqüència vinc en sotmetre a la consideració del Plenari l'adopció dels següents,
ACORDS

Cód. Validación: 7WND9XLWTYZ3KHSFXXZP5GN7R | Verificación: http://xeresa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 10

Traspassa competències dels ajuntaments a les Diputacions allunyant el centre de decisió
de la ciutadania. L'Ajuntament és qui millor sap les carències i les necessitats en la seva comunitat
i qui pot prestar més eficientment els serveis que la ciutadania precisa. La proximitat significa
eficiència i difícilment una administració supramunicipal podrà substituir el coneixement de la
problemàtica local i la sensibilitat d’un ajuntament. A més a més les Diputacions no son fruit d’una
elecció directa per part de la ciutadania.

Rebutjar totalment l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i la Sostenibilitat de
l'Administració Local presentada pel ministre d'Hisenda i Administracions Públiques del
Govern Espanyol pel que suposa de vulneració a l'autonomia local, a les competències
de l’Autonomia i l’intent de recentralització del model de l’Administració Local

Segon.

Exigir al Govern de l’Estat que no s’extralimite en les seues competències i no vulnere la
competència de les CCAA sobre l’organització territorial i el règim local donat que son
aquestes les que han de proposar, discutir i acordar els models territorials i
competencials que facin l'arquitectura institucional que respongui a la realitat de la
CCAA, o Nacionalitats.

Tercer.

Instar el Govern de la Generalitat Valenciana a defensar amb fermesa les competències
que li atorga l’Estatut en matèria de règim local i expressar el recolzament explícit
d’aquest Ajuntament en totes les mesures que siguin necessàries emprendre per exercir
aquesta defensa.

Quart.

Instar el Govern de l’Estat a que convoque una Mesa de diàleg per obrir un procés de
negociació amb els agents socials i polítics per a reorientar la reforma de la Llei Bases
de Règim Local, per a que aquesta signifiqui i impulse una política de serveis que
estiguen a prop de la ciutadania i a la vegada que no signifique el desmantellament de
les Administracions locals.

Cinquè.

Afrontar la necessitat d’enfortir les administracions locals i els serveis públics com
garants dels drets i la cohesió social en un moment en el qual gairebé un 30% de la
població aturada ja no rep cap tipus de prestació ni subsidi per estar aturat

Sisè.

Instar al Govern de l'Estat, juntament amb el govern de les diferents Comunitats
Autònomes i les entitats municipalistes, a l'elaboració d'un nou marc de finançament per
al món local, més just, més eficaç i més eficient al servei de les polítiques locals.

Setè.

Reclamar al Govern de l’Estat la retirada de l'esborrany de la proposta d’Avantprojecte
de Llei, que envaeix i vulnera les competències de les administracions locals i, que per
al contrari pague les aportacions econòmiques establertes per llei, reglaments i
sentències que afecten al desenvolupament de les competències i serveis de les
administracions locals, especialment en matèria social i educativa

Vuitè.

Comunicar aquests acords al govern d'Espanya, el govern de la Generalitat Valenciana,
als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris de les Corts
Valencianes, a la Federació Espanyola de Municipis i Provincies, a la Federació
Valenciana de Municipis i Provincies i als agents socials.

Novè.

Donar publicitat d’aquests acords.”

Abierto el turno de intervenciones, por parte del Concejal Sr. De la Asunción Peiró se indica
que el grupo municipal del PP votará en contra, por el hecho de que se trata tan solo de un
anteproyecto de ley, y por otra parte los objetivos que persigue, tales como mejorar la
transparencia, mejorar la calidad de los servicios que se prestan al ciudadano, corregir
duplicidades, limitar el sueldo de los cargos electos, reforzar el papel de los interventores locales,
son positivos.
El Sr. Alcalde señala que duda que el proyecto de ley, en caso de aprobarse, contribuya a
la mejora de los servicios públicos, y que lo único que servirá será para que determinados
servicios que ahora prestan los Ayuntamientos se gestionen por las Diputaciones, que son unas
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Primer.

Administraciones no elegidas directamente por los ciudadanos. Expone el Sr. Alcalde que lo ideal
es que dichos servicios se continúen prestando por parte de los Ayuntamientos, por razón de
proximidad y porque son éstas las Administraciones que mejor conocen los problemas de sus
ciudadanos, y las que puedan dar una mejor y más rápida respuesta a los problemas que día a
día se plantean. La reforma pretendida, en caso de aprobarse – continúa indicando el Sr. Alcalde
– supondrá una pérdida de autonomía local, mientras que el gasto de los Ayuntamientos
representa un porcentaje muy bajo en el conjunto nacional. Finaliza su exposición el Sr. Alcalde
indicando que el problema está en el discurso que se está dando y que siempre lo paga
“pocarropa”, siendo que ya tenemos la experiencia negativa de lo que ha pasado en otras
cesiones de servicios, como puede ser la cesión al Consorcio de Residuos de la competencia para
el tratamiento de residuos.
Sometida a votación la propuesta de Acuerdo transcrita, se computan 8 votos a favor (BlocCompromís, y PSOE), y 3 votos en contra (PP). Consecuentemente con el resultado de la
votación, dicha propuesta de Acuerdo queda aprobada, en sus propios términos, por MAYORÍA
ABSOLUTA del número legal de miembros de la Corporación.
8.- MOCIÓN PARA MANIFESTAR EL RECHAZO A LA PRÁCTICA DE LA FRACTURA
HIDRÁULICA O “FRACKING”.
Se da cuenta de la propuesta de Acuerdo del siguiente tenor literal:

Diferents empreses del sector dels hidrocarburs, tenen sol·licitats permisos arreu del
territori espanyol, especialment a les zones de Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya, La Rioja, el
País Basc, Aragó o Castelló, entre d’altres. Concretament l’empresa Montero Energy Corporation
SL està interessada en fer investigacions per descobrir si en el subsòl de les Comarques del Nord
de Castelló existeixen concentracions d’hidrocarburs no convencionals, tant gas com petroli.
Aquests són uns tipus de gasos i d’hidrocarburs que no es troben emmagatzemats en grans
bosses en el subsòl, sinó que es caracteritzen per estar situats en roques de baixa permeabilitat i
de baixa porositat, el que fa que la seua extracció siga més complicada i que es necessite d’una
tècnica molt agressiva amb el medi ambient. Es tracta de la tècnica coneguda com fractura
hidràulica horitzontal o fracking.
Aquesta tècnica consisteix en perforar una canalització en vertical al subsòl, la qual pot
arribar a una quants quilòmetres de profunditat, fins arribar a la capa on està la roca que conté els
hidrocarburs (gas i petroli). Una volta arribats a aquesta capa del subsòl, es realitzen noves
perforacions horitzontals per tal d’arribar a la major superfície possible; perforacions que poden
arribar a diversos quilòmetres de longitud en horitzontal, així com en vàries direccions, de tal
manera que des d’una sola perforació en vertical (pou) es pot arribar a una extensió de diferents
quilòmetres quadrats. Per tal d’extreure el gas i els hidrocarburs que estan adherits a la roca,
primer, dins de totes aquestes perforacions en horitzontal, es fan unes detonacions de càrregues
explosives per tal de fracturar les roques que composen aquesta capa del subsòl; en la qual, en
una segona fase, s’introdueixen grans quantitats d’aigua i arena a una elevada pressió, amb la
intenció d’augmentar la mida de les fractures provocades a la roca i, que se n’alliberen els
hidrocarburs, sent extret a la superfície per la mateixa canalització. Per tal de millorar l’eficiència
en la trencadissa de la roca, així com l’alliberament dels hidrocarburs, s’introdueix junt a l’aigua un
còctel de substàncies químiques de més de 400 elements diferents constatats per la Unió
Europea, entre les que se’n troben de perilloses, reconegudes per l'OMS, com ara metalls
pesants.
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“El passat dia 28 de setembre el DOCV publicava la sol·licitud de tres permisos presentats
per l’empresa Montero Energy Corporation SL per a la investigació d’hidrocarburs a les comarques
del nord de Castelló. Els tres programes preveuen la recerca d’hidrocarburs en una superfície
aproximada de 195.569 hectàrees, quedant afectats d’una manera directa 41 municipis
corresponents al Baix Maestrat, Alt Maestrat i Els Ports.

La tècnica ja ha sigut utilitzada a gran escala en els Estats Units. No obstant, no es tracta
d’una tècnica de gran eficàcia, que demana multiplicar les perforacions en diferents profunditats i
construir un gran nombre de pous. A més, els percentatges de substàncies químiques que
romanen en les profunditats i que no són extrets a la superfície són molt elevats, arribant a
centenars de tones per cada pou perforat; pel que se’n deriven transferències als aqüífers i al
subsòl. Arran de les nombroses trencadisses de roca, s’han arribat a mesurar petits terratrèmols
sentits en les localitats properes als pous. D’altra banda, qualsevol dels components químics
utilitzats a la fractura hidràulica, així com els gasos alliberats a les profunditats i no canalitzats per
a l’explotació, poden filtrar-se arribant a contaminar les diferents capes del subsòl en general i
l’aqüífer del Maestrat en particular; i obrir-se el pas d’aquests químics a la cadena tròfica. Per una
banda s’afecta d’una manera directa a la salut i la vida de les persones; i per una altra banda es
posa en risc i perill tant als sectors productius tradicionals de les comarques afectades, com a
qualsevol altra iniciativa que compatibilitze l’explotació dels recursos naturals amb el
desenvolupament rural sostenible.
La investigació, les prospeccions i l’explotació de recursos no convencionals, comporta una
aposta per continuar en un model energètic propi d’un altre segle; continuant amb una inversió
econòmica tan privada com pública en perjudici d’un model energètic més sostenible i compatible
amb el territori.
La solució és l’ús de les fonts netes i autònomes d’energia. La resposta de les
administracions públiques front al context actual, deu anar encaminada a l’obertura de noves
possibilitats de desenvolupament sostenible totalment compatibles amb el territori, amb el sector
agrícola i ramader, amb un turisme d’interior i de qualitat, amb la utilització i explotació de les
energies renovables; desenvolupament sostenible difícilment compatible amb les sol·licituds
d’investigació d’hidrocarburs no convencionals. Nombrosos Estats i llocs del món han aprovat ja
moratòries i prohibicions d’aquesta activitat. Països europeus com França, Dinamarca, Bulgària,
Romania o la República Txeca es compten entre ells. A l’estat Espanyol, ja s’han posicionat en
contra d’aquesta pràctica diputacions provincials com es el cas de Valladolid o Sòria, comunitats
autònomes com Cantàbria, o desenes de municipis de tot el territori de l’Estat; deixant patent que
aquests posicionaments estan per damunt d'ideologies i partits, i que són circumstàncies i
moments en els que els acords i la responsabilitat han de primar.
El municipi de Xeresa no pot donar l’esquena a les demandes d’una part del seu territori,
com són les comarques de Castelló, on molt majoritàriament les poblacions d’eixos municipis ’han
mostrat contràries a esta tècnica.

PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- El municipi de Xeresa aprofitarà qualsevol iniciativa pública o privada que
puga servir per a conèixer els recursos propis naturals de què disposa,
tant en superfície com al subsòl, sempre i quan les tècniques utilitzades
en les fases d’investigació d’aquests recursos no impliquen la utilització
de tècniques potencialment agressives com és el cas de la fractura
hidràulica o fracking, així com qualsevol altra que en el seu moment
València, previ informe, puga considerar que pot afectar negativament
als seus recursos naturals, als seus veïns o al seu territori.
SEGON.- El municipi de Xeresa es declara municipi en contra de la pràctica de la
fractura hidràulica o fracking.
TERCER. El municipi de Xeresa s’oposarà a qualsevol petició d’aquest tipus, tant al
seu municipi com a qualsevol altre que aquest ajuntament considere pot
afectar tant directament com indirectament els seus recursos naturals,
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Per tot açò, presente la següent:

així com els seus interessos.
QUART. L’Ajuntament de Xeresa sol·licita al Consell de la Generalitat que prohibisca
en tot el territori valencià l’ús de la fractura hidràulica o fracking com a
tècnica que, per mitjà de la injecció d’additius químics és susceptible de
ser utilitzada per a la investigació i extracció d’hidrocarburs.
QUINT. L’Ajuntament de Xeresa se solidaritza amb els ajuntaments de les comarques
de Castelló afectats per la fractura hidràulica i remetrà aquest acord a
tots els ajuntaments de les comarques del Baix Maestrat, Alt Maestrat i
Els Ports.”
Sometida a votación la propuesta de Acuerdo transcrita, resulta aprobada por la
UNANIMIDAD de los once miembros que conforman el número legal de la Corporación.
9.- MOCIONES DE URGENCIA.
No se propusieron mociones de urgencia.
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por parte del Concejal De la Asunción Peiró, se formulan las siguientes preguntas:
1.ª Pregunta qué actuaciones está llevando a cabo el Ayuntamiento con relación a los
numerosos vehículos que están en la vía pública y presentan signos de abandono.
El Sr. Alcalde contesta que son muchos los vehículos que se han retirado por la Policía
Local al encontrarse en la vía pública y presentar signos de abandono, pero que no obstante
pedirá a la Policía un informe detallado.
2.ª Pregunta si la furgoneta pequeña del Ayuntamiento ha pasado la Inspección Técnica de
Vehículos.

3.ª Pregunta quien ha pagado los gastos que se hayan devengado por cortas los cipreses.
El Sr. Alcalde señala que debe haberlos pagado el propietario, ya que fue a éste a quien se
le dio una orden de ejecución para cortar los cipreses a su costa.
El Sr. De la Asunción Peiró manifiesta que se tendría que haber cortado un poco más, para
que se vea bien la señal de “stop” que hay en el camino.
4.ª Pregunta si se ha devuelto al Ayuntamiento la máquina de tributar.
El Sr. Alcalde contesta que está en Les Eres.
5.ª Pregunta, con relación a la fuga de agua que hay debajo del puente de la autopista, si
el Ayuntamiento ha hecho alguna gestión para solucionar este problema.
El Sr. Alcalde contesta que compete a la Comunidad de Regantes dar solución a este
problema, añadiéndose, por parte del Concejal Sr. Daviu Pellicer, que él se ha puesto en contacto
con la Comunidad de Regantes y le han dicho que se intentó arreglar pero que es complicado, y
que lo volverán a intentar tan pronto acabe el riego.
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La Concejal Sra. Peiró Canet indica que sí que ha pasado la ITV, pero que no obstante se
mirará para confirmar.

Agotado la orden del día, el Sr. Alcalde dio por acabado el acto público, levantando la
sesión a las veintiuna horas y cincuenta minutos del día fijado en el encabezamiento. De
todo ello, como Secretario, doy fe.
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EL SECRETARIO,

