Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2019/5

El ple

Ordinària

Data

31 d’octubre de 2019.

Durada

Des de les 20,30 fins a les 21,05 hores

Lloc

Saló de Sessions

Presidida per

Ana Isabel Peiró Canet.

Secretari

Juan Manuel López Borrás.
ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

***3468**

ANA BAÑULS PERIS

SÍ

***2655**

ANA ISABEL PEIRÓ CANET

SÍ

***3455**

ANTONIO ROSELLÓ CHULIÁ

SÍ

***1437**

EVA CALLEJA ROSELLÓ

SÍ

***3443**

FRANCISCO LENA MOSCARDÓ

SÍ

***0052**

HIGINIO BARBOSA ORENGO

SÍ

***3698**

ISRAEL PALMA SEBASTIÁ

SÍ

***6703**

MARÍA LUISA LOBATO FERNÁNDEZ

SÍ

***8751**

NEUS DONET MARTÍ

SÍ

***4245**

RAMÓN ALBORS SALES

SÍ

***9213**

TOMÀS DAVIU PELLICER

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
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Tipus de convocatòria

Número: 2019-0013 Data: 04/12/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

VICENT CABALLERO SASTRE ( 2 de 2 )
SECRETARIO ACCIDENTAL
Data Signatura : 04/12/2019
HASH: 2435475b20d1662bf4b888f97a6d27df

ANA ISABEL PEIRÓ CANET ( 1 de 2 )
ALCALDESSA-PRESIDENTA
Data Signatura : 04/12/2019
HASH: fddd872804e187d84e3b34de0a977b80

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de les Actes de les sessions anteriors.
Favorable.
Tipus de votació: Ordinària.
Vots a favor: 11.
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.
Es sotmeten a votació les següents Actes, resultant aprovades per unanimitat:

Es dóna compte de la proposta d’Acord en els següents termes:
“Que presenta l’alcaldia, en ús de les atribucions que li confereix i a l'empara del que
s'estableix per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i
de conformitat amb l'article 97.3 del Reial decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació, la següent
MOCIÓ

ACTA DEL PLE

2. Moció per fomentar l’ús dels àrids reciclats en les obres municipals.
Favorable.
Tipus de votació: Ordinària.
Vots a favor: 11.
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.

Número: 2019-0013 Data: 04/12/2019

-Sessió ordinària de 27 de setembre de 2019.
-Sessió extraordinària de 22 de octubre de 2019.

Actualment, una gran part dels projectes d’obra, plecs de prescripcions tècniques,
memòries tècniques valorades així com els plecs de clàusules administratives de
contractació d’obres per part del sector públic valencià no contemplen la utilització
d’àrids d’origen reciclat. És més, fins i tot solem trobar l’exigència d’usar àrids
provinents de front de pedrera en usos que podrien ser perfectament substituïts pels
àrids reciclats ( rebliments de rases, terraplens, bases i subbases )
El Programa de Prevenció del Pla Integral de Residus de la CV estableix de
conformitat amb el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, l’obligació de fomentar la
prevenció i utilització de productes procedents de la valorització de residus de
construcció i demolició, indicant entre d’altres mesures les següents:
Mesura 4.2. Promoure la inclusió en els plecs dels contractes d’obra que duga a
terme l’Administració de la Generalitat de criteris mediambientals de caràcter objectiu
de prevenció i reutilització per a valoració de l’adjudicació.
D’acord amb això, en els plecs de clàusules administratives particulars que
s’elaboren per a l’adjudicació de contractes d’obra, s’incorporaran com a criteris
mediambientals de caràcter objectiu, sempre que siga possible per la naturalesa del
contracte i/o tècnicament viable l’ocupació de materials procedents de processos de
2
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

valorització de residus, en particular la utilització d’àrids reciclats.
Mesura 4.4. Incentivar la utilització de determinats residus de construcció i demolició
com a residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i rebliment, o
amb fins de construcció.
Mesura 4.5. Difusió entre els sectors implicats de les prescripcions tècniques exigides
en la normativa específica per a la utilització d’àrids reciclats en el sector de la
construcció.

Per tot això, presentem al plenari els següents ACORDS:
PRIMER: Que els projectes, memòries valorades o plecs de prescripcions tècniques
que encomanen els òrgans de contractació municipals s’eviten les restriccions per als
usos regulats i permesos dels d’àrids reciclats.
SEGON: Que en els plecs de clàusules administratives, elaborats per a l’adjudicació
d’obres s’incorpore com a criteri objectiu, la utilització d’àrids reciclats.”

ACTA DEL PLE

Per altra banda, els àrids reciclats tenen un cost econòmic molt inferior als àrids
naturals, amb la introducció d’estos en les obres no sols aconseguim reduir la
quantitat d’enderrocs en els abocadors –controlats o no- i reduir l’impacte
ambiental de les explotacions d’extracció sinó una millor gestió econòmica reduint el
Pressupost d’Execució Material de les obres públiques.

Número: 2019-0013 Data: 04/12/2019

Actualment els àrids reciclats s’utilitzen principalment en els ferms de carreteres, els
rebliments i els drenatges. Els àrids han de complir la normativa tècnica que a
l’Estat Espanyol, nacional s’ha desenrotllat en les especificacions tècniques en el plec
de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3) i el
plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació de Carreteres
(PG-4).

DEBAT:
Amb anterioritat a la votació de la proposta, i obert un torn d’intervencions, la Sra.
Alcaldessa comenta que són ja varis els pobles els que han aprovat, o tenen previst
aprovar, aquesta moció, com pot ser Benifairó de la Valldigna, per a que els àrids
reciclats siguen valorats adientment en els projectes d’obra que desenvolupen els
ajuntaments. L’altra línia de treball consisteix, segons exposa la Sra. Alcaldessa, en la
redacció d’una ordenança que servisca per a controlar els residus de totes les obres i
incrementar les tones que van a plantes de valorització reduint, per tant, les que van a
abocadors legals o il·legals. Indica la Sra. Alcaldessa que segons les directives
europees el destí dels residus de la construcció ha de ser la valorització, es a dir,
transformar-los en àrids.
El regidor Sr. Roselló Chuliá pregunta a la Sra. Alcaldessa en que beneficia esta
moció al poble.
La Sra. Alcaldessa contesta que es proposa aquesta moció perquè la Administració té
3
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Sotmesa a votació la proposta d’Acord transcrita es computen 11 vots a favor, que
representen la unanimitat de membres de la Corporació, per la qual cosa la mateixa
queda aprovada en els seus propis termes.

la obligació de promoure la utilització en obres públiques d’àrids reciclats, i s’estudiarà
la possibilitat de beneficiar als veïns que realitzen obres en una bonificació a l’impost
de construccions, instal·lacions i obres, una vegada s’aprove una ordenança que
regule la gestió de residus de construcció i demolició, que incentive la utilització
d’àrids reciclats en obres particulars.

3. Proposta d’adhesió a la declaració d’emergència climàtica del Consell de la
Generalitat Valenciana.
Favorable.
Tipus de votació: Ordinària.
Vots a favor: 11.
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.

El nostre municipi està situat en un espai geogràfic considerat molt vulnerable al
calfament global i que es pot vore afectat seriosament d’ara a final de segle, sobretot
pel que fa a la disminució dels recursos hídrics, les sequeres prolongades, la
regressió de la costa, i les pèrdues de biodiversitat i d’ecosistemes.
El Consell constata que afrontar un context tan complex, estructural i interdependent
requereix un enfocament diferent a escala global, molt més integrador, coherent i
ampli, alineat amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de
Nacions Unides, dins del Marc de Polítiques d’Energia i Canvi Climàtic de la Unió
Europea, i els compromisos nacionals.
Així s’ha elaborat l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030, en
coordinació amb tots els departaments del Consell amb competències o afectats per
aquesta estratègia, en un procés participatiu amb el Consell Assessor i de Participació
del Medi Ambient. Aquesta estratègia valenciana és un element clau per assolir la
minimització de les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) i augmentar la
resiliència del nostre territori davant els efectes del canvi climàtic. En definitiva, per a
avançar cap a un territori més sostenible, a través de la mitigació, l’adaptació, i la
investigació, sensibilització i cooperació, tot, entenent la necessitat de polítiques
transversals i cooperació a totes les escales.
Així mateix, el Consell assumeix la responsabilitat de donar un major impuls a la lluita
4
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Entre les evidències i els efectes que el canvi climàtic presenta al nostre territori es
troben: l’augment general de les temperatures, la disminució de les precipitacions,
l’aridificació del territori, l’augment del nivell del mar, l’aparició d’espècies invasores i
de malalties noves, així com l’augment de la intensitat dels esdeveniments extrems,
com ara onades de calor. Tot això, repercuteix inevitablement en la societat, la salut,
els ecosistemes, l’economia, la cultura, els serveis, les infraestructures i, en general, a
l’accés als recursos primaris.

ACTA DEL PLE

“L'Ajuntament de Xeresa és conscient de la situació climàtica que està patint el
planeta Terra, on els éssers vius i els ecosistemes es troben en greu perill, tal com
destaquen diversos informes en els quals es constata que l'escalfament global
continua creixent.

Número: 2019-0013 Data: 04/12/2019

Es dóna compte de la proposta d’Acord en els següents termes:

contra el canvi climàtic, establint com a primer eix dins da seua agenda política la
“Transició Ecològica i lluita contra l’emergència climàtica”.
Des del Consell s’ha acordat accelerar l’acció enfront del que segurament serà el
repte més gran per a la humanitat i declarar formalment l’emergència climàtica,
responent també a la demanda de la societat civil i dels moviments socials establerts
a la geografia valenciana, tant els de llarga tradició com els més recents focalitzats a
la lluita contra el canvi climàtic.
La declaració d'emergència climàtica suposa assumir com a pròpia la responsabilitat
d'abordar la crisi ecològica i l'enorme canvi necessari des de les competències
pròpies i liderant l’acció al territori valencià.

Un estat d'emergència implica redirigir tots els recursos disponibles, també dels
ajuntaments, per a afrontar la crisi climàtica amb els problemes associats que
comporta.
Davant aquesta emergència l'Ajuntament es compromet a iniciar aquest procés de
transformació social i per això proposa l'adopció dels següents,
ACORDS
PRIMER.- Manifestar l’adhesió de l’ajuntament de Xeresa a la Declaració
d’Emergència Climàtica i dels seus compromisos que ha adoptat el Consell de la
Generalitat Valenciana (ANNEX I).
SEGON.- Establir, dins de les competències municipals, els compromisos polítics,
normatives i recursos necessaris per a garantir reduccions de gasos d'efecte
d'hivernacle per a arribar al balanç net zero no més tard de 2040 i si pot ser abans de
2035, així com detindre la pèrdua de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes com a
única resposta possible per a evitar un col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs
l'humà.
TERCER.- Realitzar les accions necessàries per abandonar els combustibles fòssils,
apostant per una energia 100% renovable de manera urgent i prioritària. Apostant a
nivell local per l’ús d’energies renovables i una mobilitat sostenible, crear espais per
als vianants, fomentar la bicicleta, vies verdes i altres mitjans de transport no
contaminants, reduir la demanda d'energia fins a consums sostenibles, promoure
l'augment de l'eficiència energètica i de les instal·lacions renovables, crear espais
educatius i la informació a la població sobre l'emergència climàtica, aconseguir una
política de residu 0, abordar projectes de regeneració rural, ecològica i humana, així
com una economia local i de proximitat.
QUART.- Sumar-se a la Vaga Mundial pel Clima del pròxim dia 27 de setembre, amb
5
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Garantir les reduccions de gasos d'efecte d'hivernacle anuals necessàries
abandonar els combustibles fòssils
apostar per una energia 100% renovable i
reduir a zero les emissions netes de carboni al més aviat possible, de manera
urgent i prioritària, en línia amb les indicacions de l'informe de l'IPCC per a
limitar l'augment de les temperatures globals a 1,5 °C.

ACTA DEL PLE
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És necessari que totes les administracions s'impliquen i establisquen un full de ruta
vinculant capaç de:

recolzament directe local, donant difusió de la mateixa a través de les xarxes
municipals i realitzant alguna acció a nivell local de suport a la mateixa.
CINQUÈ.- Instar al Govern de l’Estat a sumar-se a la Declaració d’Emergència
Climàtica.
SISÉ.- Donar trasllat de la present moció i del seus acords a:
Presidència del Govern d’Espanya
Ministra de Transició Ecològica
Grups Parlamentaris Congrés dels Diputats
President de la Generalitat Valenciana
Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana
 Grups Parlamentaris Corts Valencianes”
Sotmesa a votació la proposta d’Acord transcrita es computen 11 vots a favor, que
representen la unanimitat de membres de la Corporació, per la qual cosa la mateixa
queda aprovada en els seus propis termes.

Amb anterioritat a la votació, i obert un torn de debat, la Sra. Alcaldessa dóna la
paraula a la Sra. Donet Martí, Regidora de Joventut i Sostenibilitat, qui explica la
proposta i manifesta que es tracta de protegir el medi ambient, lluitant contra el canvi
climàtic, per la qual cosa no es tracta de cap ideologia política.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

ACTA DEL PLE

DEBAT:

Número: 2019-0013 Data: 04/12/2019
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Dació de compte de Resolucions d'Alcaldia.

1049/03092019
1050/03092019
1051/03092019
1052/03092019
1053/03092019
1054/03092019
1055/03092019
1056/03092019
1057/03092019
1058/03092019
1059/03092019
1060/04092019
1061/04092019
1062/04092019
1063/04092019
1064/05092019
1065/06092019
1066/06092019
1067/06092019
1068/06092019
1069/09092019
1070/09092019
1071/10092019
1072/10092019
1073/10092019
1074/10092019
1075/10092019
1076/10092019
1077/11092019
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1045/03092019
1046/03092019
1047/03092019
1048/03092019

RESUM.
HISENDA: LIQUIDACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA , MES
D'AGOST
HISENDA: LIQUIDACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA, AGOST
HISENDA: LIQUIDACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA, AGOST
HISENDA: LIQUIDACIO OCUPACIÓ VIA PÚBLICA, AGOST
Convocatòria de sessió extraordinària de la Comissió Informativa i
de Comptes.
Decret aprovació Certificació II IFS 2018 REPARACIO DE
PARAMENTS I VALLAT EN FRONTÓ MUNICIPAL
Rectificació de la llista definitiva d'admesos, i exclosos, per
participar en el procediment selectiu per cobrir una plaça
d'Administratiu.
HISENDA: LIQUIDACIÓ DEFINITIVA ICIO
HISENDA: LIQUIDACIÓ DEFINITIVA ICIO
HISENDA: LIQUIDACIÓ DEFINITIVA ICIO
HISENDA: LIQUIDACIÓ PROVISIONAL ICIO
HISENDA: LIQUIDACIÓ PROVISIONAL ICIO
PADRÓ: CANVI DOMICILI
PADRÓ: CANVI DOMICILI
PADRÓ: ALTA PER CANVI RESIDÈNCIA
PADRÓ: ALTES PER CANVI RESIDÈNCIA
PADRÓ: ALTA PER CANVI RESIDÈNCIA
PADRÓ: ALTES PER CANVI RESIDÈNCIA
PADRÓ: MODIFICACIÓ DADES PERSONALS
Decret Linies fonamentals del Pressupost 2020
HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
HISENDA: CANVI TITULARITAT TAXA FEM IMMOBLE CAMÍ
LLAVADOR,31
URBANISME/HISENDA: ARXIU EXPEDIENT LLICÈNCIA
URBANÍSTICA I DEVOLUCIÓ AUTOLIQUIDACIÓ
APROVACIO MC 13 TRANSPARENCIA
APROVACIO MC 12 MILLORES SERVEIS TURISTICS
HISENDA: CANVI TITULARITAT TAXA FEM SUP-3 CAUDELI
VIVENDA 48
APROVACIO MC 11 FOMENT DEL VALENCIA
APROVACIO MC 10 EMCUJU 2019
APROVACIO MC 09 EMCUJU 2019
Aprovació adjudicació contracte obres "millora i conservació
espais educatius Escoleta Municipal" (IFS instal·lacions educatives
2018)
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NÚM./DATA

ACTA DEL PLE

Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia del passat mes de setembre, sent els
següents:

Dació de compte del Període Mitjà de Pagament (PMP) del segon trimestre de
2019.
Es dóna compte del Període Mitjà de Pagament del segon trimestre de 2019, amb un
resultat de 35,49 dies.

C) PRECS I PREGUNTES
El Sr. Roselló Chuliá pregunta si el municipi s’abasteix de l’aigua del Molí i, si és així,
perquè no es fa una rebaixa als veïns en el pagament de les tarifes.

diligència: Per a fer constar que aquesta acta va ser aprovada pel plenaria de
l'ajuntament en sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2019
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El Sr. Lena Moscardó, Regidor de Serveis i Esport, contesta que sí, però que es fan
tots els controls reglamentaris per a garantir la qualitat i salubritat de l’aigua.

ACTA DEL PLE

El Sr. Barbosa Orengo pregunta si el depòsit vell subministra aigua al municipi.
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El Sr. Daviu Pellicer, Regidor d’Agricultura i Medi Ambient, indica que l’aigua del Molí
només subministra al municipi durant dues hores diàries, i no a la xarxa general, sinó
a les fonts del municipi, per la qual cosa no passa pels comptadors individuals.

