ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE
EL DIA 19 D’OCTUBRE DE 2.020
Assistents:
PRESIDENT:
Sr. SALVADOR MONTAÑANA SANZ
VOCALS:
Sr. JOAN V. PUCHOL PÉREZ
Sra. BIBIANA SAIS ROIG
Sr. FERRAN BARBERÁ CABRERA
Sra. GEMMA AVELLAN BISBAL
Sra. MARÍA ROSA ALMELA RIBES
Sr. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL
Sra. TERESA FUERTES RAGA
Sr. VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER
Sr. JOSE VICENTE SAIS NOGUERA
Sr. ARTURO ALMAZÁN SAIS
Sra. TERESA MARTÍNEZ GIMENO
Sra. LAURA MARÍA OSCA LAFARGA
SECRETÀRIA
Sra. Mª JESÚS DASÍ DASÍ

A la casa consistorial de l’Ajuntament de
Guadassuar, a les 14:45 hores del dia
indicat anteriorment, es van reunir els Srs.
que s’expressen al marge, membres de
l’Excm. Ajuntament, sota la presidència del
Sr. alcalde amb l’assistència de la Sra.
secretària de la corporació.
Oberta la sessió, el Sr. president va
ordenar el començament, conforme a la
relació d’assumptes especificats en l’orde
del dia, cursat prèviament i oportunament.

Prèviament al desenvolupament de l’orde del dia, es fa un minut de silenci per
les dones víctimes de la violència de gènere.
1.- Lectura i aprovació, si procedeix, de l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior celebrada el dia 24/09/2020.
El Sr. Alcalde informa que l’acta del ple ordinari del dia 24/09/2020 no ha pogut
ser finalitzada en relació a les intervencions, per la qual cosa es deixa la mateixa per a
la seu aprovació en el pròxim ple ordinari.
2.- Ratificació de la proposta efectuada al Consorci de Residus per albergar
Guadassuar l’abocador del CRiV en la ubicació resultant de l’informe de l’Institut
Geològic i miner, de setembre de 2019, i amb les condicions aprovades al ple de
31 de gener de 2019. Expt. 2019/OFI_01/000044
ANTECEDENTS
I. Amb data de 25 de gener de 2018 el Ple de l’Ajuntament de Guadassuar va
acordar el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la consideració de Guadassuar com a
possible ubicació de l’abocador proposat pel Consorci Ribera-Valldigna, de
manera que es puga continuar amb els estudis pertinents per comprovar la
idoneïtat de la zona 6 proposada.
Segon.- Iniciar un procés de participació ciutadana que conduïsca a
elevar al Consorci Ribera-Valldigna un conjunt de condicions i garanties
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imprescindibles perquè el Ple de Guadassuar accepte definitivament la ubicació
al nostre terme de l’abocador proposat. Aquestes condicions hauran se suposar
majoritàriament mesures de protecció i millora del medi ambient del nostre terme
municipal, i han de quedar fixades per a la totalitat d’anys en què el Consorci use
l’abocador, siga quan siga el govern municipal. Cas que dites condicions no
siguen acceptades pel Consorci Ribera-Valldigna, el Ple rebutjarà definitivament
la ubicació de l’abocador a Guadassuar.

II. La Comissió de Treball nomenada pel Consell de Participació Ciutadana va
definir les condicions i establir la via a través de la qual canalitzar un procés de consulta
als veïns de Guadassuar en relació a la possible implantació d’un abocador al terme de
Guadassuar, sent les condicions proposades les següent:
2.1 Cànon d’entrada residus eliminació
La gestió de residus en el territori del CRiV, de forma paral·lela a la
totalitat de la Unió Europea ha d’avançar per a protegir, preservar i millorar la
qualitat del medi ambient, així com a evitar efectes negatius per a la salut
humana, garantir la utilització prudent, eficient i racional dels recursos naturals,
promoure els principis de l’economia circular, augmentar la eficiència energètica i
reduir la dependència del CRiV en matèria de tractament final de residus, en
general i, específicament, de disponibilitat d’abocador propi.
De conformitat amb la Directiva UE 2018/850, del Parlament Europeu
i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la que es modifica la Directiva
1999/31/CE relativa a l’abocament de residus, s’han de recolzar les restriccions a
l’abocament de residus en abocadors.
En aquest context, l’establir una compensació municipal per tona
d’entrada en l’abocador, tal com estava previst al contracte de l’abocador
anul·lat, podria afavorir una mala praxi en el funcionament de la totalitat del
Complex de Valorització i de l’abocador (“quantes més tones entraren, més
diners guanyaria el poble amb l’abocador”), i no reduir l’abocament de residus
al màxim possible i que no fóra només per a aquelles fraccions no valoritzables
de cap altra manera.
En aquest cas es proposaria al Consorci Ribera i Valldigna (CRiV) una
compensació fixa de 294.000 euros/any per al municipi on s’ubique l’abocador.
La quantia s’ha obtingut tenint en compte els 3 euros per tona aprovats en
el seu dia pel Consorci per a l’abocador previst junt a la planta i el rebuig que a
dia de hui ix de les instal·lacions del CRiV.
2.2 Altres compensacions
En l’Ordre de 29 octubre de 2004, del conseller de Territori i
Habitatge, per la qual s'aprova el Pla Zonal de residus de les Zones X, XI i
XII (al qual pertany el CRiV), s’estableixen a més de les compensacions
directes en la gestió de residus (€/tona) del punt anterior, la resta de mesures
de compensació, a favor d'aquells municipis en el terme municipal dels
quals s'ubiquen les instal·lacions d'eliminació de residus:
a) Mesures econòmiques:
– Reducció de la càrrega econòmica que comporta la prestació del
servei mancomunat de gestió dels residus (reducció de la taxa de
gestió de residus).
b) Compensacions directes en la gestió de residus:
– 1,2 € o més per tona de residus eliminats en el depòsit controlat.
– 30.000 € o més anuals destinats un agent extern independent realitza
un control ambiental de les instal·lacions.
c) Mesures de caràcter ambiental:
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–

Finançament per a la creació de zones verdes dins del municipi
afectat.
– Finançament per a la reforestació d'àrees forestals del terme
municipal que hagen sofert un incendi.
– Ajudes per a realitzar auditories ambientals o implantar l'Agenda 21
local.
d) Mesures de promoció i educació ambiental:
– Creació d'una oficina d'informació ambiental o aula mediambiental,
que coordine i planifique tots els programes informatius i educatius
que tinguen per objectiu la divulgació del pla zonal i l'educació dels
ciutadans en la gestió dels residus.
– Jornades de portes obertes de les instal·lacions de gestió dels
residus.
– Col·loquis i debats amb la participació de les associacions civils per a
explicar en què consisteix el nou model de gestió dels residus.
– Participar en el programa de conscienciació social de l'ens
supramunicipal.
A aquestes mesures de l’Ordre de Conselleria, s’hauran d’afegir els
següents:
a) Mesures econòmiques:
– Si ja té la reducció, recuperació via pressupost municipal de l’import
que la població paga en concepte de taxa de gestió de residus.
b) Compensacions directes en la gestió de residus:
– De conformitat amb l’Ordre de 29 octubre de 2004, correspondrien 1,2
€ o més per tona de residus eliminats en el depòsit controlat. No
obstant, la quantia seria de 3 euros per tona, aprovats en el seu dia
pel Consorci, tal i com es detalla en l’apartat 2.1.
c) Mesures de caràcter ambiental, a més:
– Finançament per a la conservació de l’entorn de l’abocador.
– Finançament de la implantació de mesures de prevenció d’incendis en
la zona limítrof de l’abocador.
– Finançament per a la creació i manteniment de zones verdes i àrees
d’oci i una zona d’espargiment pròxima a la instal·lació per a
completar les visites educatives a l’abocador dins del municipi afectat.
– Finançament per a la replantació, neteja i reforestació d'àrees
forestals, adequació de camins i sendes, organització d’activitats
populars (ciclocròs, cicloturisme, iniciatives de littering, etc...).
d) Mesures de promoció i educació ambiental, a més: (com diu l’ordre)
– Creació d'una oficina d'informació ambiental o aula mediambiental
d’àmbit municipal per a que col·labore amb el CRiV en la coordinació i
planificació dels programes informatius i educatius que tinguen per
objectiu la divulgació del pla zonal i l'educació dels ciutadans en la
gestió dels residus, i de forma específica pel que fa a l’abocador.
2.3 Més consideracions
Les exigències per a l’abocament de residus procedents d’altres municipis
i entitats diferents del CRiV:
 La fracció rebuig destinada a l’abocador procedirà exclusivament
d’instal·lacions autoritzades que compleixen amb els requeriments
legals en el seu funcionament i d’aprofitament dels residus.
 El rebuig haurà d’assegurar el compliment dels requisits per a la
seua acceptació (per exemple, han d’estar retractilats).
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Per a la totalitat de rebuig procedent de municipis o entitats
diferents del CRiV, l’autorització per part del CRiV necessitarà
l’informe favorable de l’ajuntament on s’ubique l’abocador.
Exigència de vehicles de transport des de la planta a l’abocador
que utilitzen combustibles alternatius (elèctric, gas, híbrids), per tal
de fer el transport el més sostenible i respectuós amb el medi
ambient possible.

Totes estes compensacions hauran de ser aprovades pel CRiV qui les haurà
d’exigir, en el moment oportú, al concessionari del servei.
La ubicació proposada per a l’abocador dins del terme municipal de Guadassuar
és la següent:

III. Amb data de 31 de gener de 2019 el Ple de l’Ajuntament de Guadassuar va
donar compte del resultat de la Consulta; “ESTÀ VOSTÈ D’ACORD AMB LA
UBICACIÓ D’UN ABOCADOR DE RESIDUS NO PERILLOSOS AL TERME DE
GUADASSUAR, complint la normativa ambiental aplicable, i les condicions de
compensació sol·licitades per l’ajuntament? i de conformitat amb el seu resultat (amb
un total de 529 vots emesos: 👍 SÍ 361 vots que representen el 68,24% 👎 NO 168 vots
amb el 31,76%) de va acordar el següent:
PRIMER.- Aprovar definitivament la consideració de Guadassuar com a
possible ubicació de l’abocador proposat pel Consorci Ribera-Valldigna, de
manera que es puga continuar amb els estudis pertinents per comprovar la
idoneïtat de la zona proposada.
SEGON.- Notificar aquest acord al Consorci Ribera i Valldigna perquè
continue amb el procés d’elecció del lloc per a l’abocador en el seu àmbit
territorial, que se’ns havia sol·licitat.

IV. Vist l’informe de l’Institut Geològic i Miner d’España (IGME), de setembre de
2019, sol·licitat pel Consorci Ribera i Valldigna, CRiV (Consorci Pla Zonal de Residus 5
de la Comunitat Valenciana, Àrea de Gestió V4), per a la identificació de zones
favorables d’ubicació d’abocador. en el que es conclou:
Como conclusión final se expone que en el territorio ocupado por los
términos municipales de Tous y Guadassuar sólo el área seleccionada en el
sector de Pla de Roser reúne las adecuadas condiciones como zona
potencialmente apta para poder albergar instalaciones de procesado y
almacenamiento de residuos sólidos urbanos. La definitiva calificación de
idoneidad hidrogeológica deberá ser refrendada por los estudios que legalmente
son exigidos para la implantación de este tipo de actividades.

Considerant l’informe de l’IGME, de 26 de febrer de 2020, en el que dóna
resposta a la sol·licitud d’aclariment formulada per este Ajuntament sobre l’informe
geològic i hidrogeològic orientat a la identificació preliminar de zones favorables per a la
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ubicació d’instal·lacions de rebuig de RSU en el T.M. de Tous i Guadassuar, en el que
s’afirma que la zona proposada per aquest Ajuntament per a ubicar l’abocador dins del
terme municipal de Guadassuar no és hidrogeològicament apta per a ser receptor
d’abocaments de residus urbans.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme,
Agricultura i Medi Ambient, prèvia deliberació.
El Ple de l’Ajuntament, prèvia deliberació i debat, PER UNANIMITAT dels
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, ACORDA:
PRIMER.- Ratificar la proposta de Guadassuar com a població interessada en
albergar l’abocador del CRiV en la ubicació resultant de l’informe de l’Institut Geològic i
miner, de setembre de 2019, amb les condicions aprovades al ple de 31 de gener de
2019.
La ubicació proposada per a l’abocador dins del terme municipal de Guadassuar
és la següent:

Condicions aprovades al ple de 31 de gener de 2019;
2.1 Cànon d’entrada residus eliminació
La gestió de residus en el territori del CRiV, de forma paral·lela a la
totalitat de la Unió Europea ha d’avançar per a protegir, preservar i millorar la
qualitat del medi ambient, així com a evitar efectes negatius per a la salut
humana, garantir la utilització prudent, eficient i racional dels recursos naturals,
promoure els principis de l’economia circular, augmentar la eficiència energètica i
reduir la dependència del CRiV en matèria de tractament final de residus, en
general i, específicament, de disponibilitat d’abocador propi.
De conformitat amb la Directiva UE 2018/850, del Parlament Europeu
i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la que es modifica la Directiva
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1999/31/CE relativa a l’abocament de residus, s’han de recolzar les restriccions a
l’abocament de residus en abocadors.
En aquest context, el establir una compensació municipal per tona
d’entrada en l’abocador, tal com estava previst al contracte de l’abocador
anul·lat, podria afavorir una mala praxi en el funcionament de la totalitat del
Complex de Valorització i de l’abocador (“quantes més tones entraren, més
diners guanyaria el poble amb l’abocador”), i no reduir l’abocament de residus
al màxim possible i que no fóra només per a aquelles fraccions no valoritzables
de cap altra manera.
En aquest cas es proposaria al Consorci Ribera i Valldigna (CRiV) una
compensació fixa de 294.000 euros /any per al municipi on s’ubique l’abocador.
La quantia s’ha obtingut tenint en compte els 3 euros per tona aprovats en
el seu dia pel Consorci per a l’abocador previst junt a la planta i el rebuig que a
dia de hui ix de les instal·lacions del CRiV.
2.2 Altres compensacions
En l’Ordre de 29 octubre de 2004, del conseller de Territori i
Habitatge, per la qual s'aprova el Pla Zonal de residus de les Zones X, XI i
XII (al qual pertany el CRiV), s’estableixen a més de les compensacions
directes en la gestió de residus (€/tona) del punt anterior, la resta de mesures
de compensació, a favor d'aquells municipis en el terme municipal dels
quals s'ubiquen les instal·lacions d'eliminació de residus:
a) Mesures econòmiques:
o Reducció de la càrrega econòmica que comporta la prestació del
servei mancomunat de gestió dels residus (reducció de la taxa de
gestió de residus).
b) Compensacions directes en la gestió de residus:
o 1,2 € o més per tona de residus eliminats en el depòsit controlat.
o 30.000 € o més anuals destinats un agent extern independent realitza
un control ambiental de les instal·lacions.
c) Mesures de caràcter ambiental:
o Finançament per a la creació de zones verdes dins del municipi
afectat.
o Finançament per a la reforestació d'àrees forestals del terme
municipal que hagen sofert un incendi.
o Ajudes per a realitzar auditories ambientals o implantar l'Agenda 21
local.
d) Mesures de promoció i educació ambiental:
o Creació d'una oficina d'informació ambiental o aula mediambiental,
que coordine i planifique tots els programes informatius i educatius
que tinguen per objectiu la divulgació del pla zonal i l'educació dels
ciutadans en la gestió dels residus.
o Jornades de portes obertes de les instal·lacions de gestió dels
residus.
o Col·loquis i debats amb la participació de les associacions civils per a
explicar en què consisteix el nou model de gestió dels residus.
o Participar en el programa de conscienciació social de l'ens
supramunicipal.
A aquestes mesures de l’Ordre de Conselleria, s’hauran d’afegir els següents:
e) Mesures econòmiques:
o Si ja té la reducció, recuperació via pressupost municipal de l’import
que la població paga en concepte de taxa de gestió de residus.
f) Compensacions directes en la gestió de residus:
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De conformitat amb l’Ordre de 29 octubre de 2004, correspondrien 1,2
€ o més per tona de residus eliminats en el depòsit controlat. No
obstant, la quantia seria de 3 euros per tona, aprovats en el seu dia
pel Consorci, tal i com es detalla en l’apartat 2.1.
g) Mesures de caràcter ambiental, a més:
o Finançament per a la conservació de l’entorn de l’abocador.
o Finançament de la implantació de mesures de prevenció d’incendis en
la zona limítrof de l’abocador.
o Finançament per a la creació i manteniment de zones verdes i àrees
d’oci i una zona d’espargiment pròxima a la instal·lació per a
completar les visites educatives a l’abocador dins del municipi afectat.
o Finançament per a la replantació, neteja i reforestació d'àrees
forestals, adequació de camins i sendes, organització d’activitats
populars (ciclocròs, cicloturisme, iniciatives de littering, etc...).
h) Mesures de promoció i educació ambiental, a més: (com diu l’ordre)
o Creació d'una oficina d'informació ambiental o aula mediambiental
d’àmbit municipal per a que col·labore amb el CRiV en la coordinació i
planificació dels programes informatius i educatius que tinguen per
objectiu la divulgació del pla zonal i l'educació dels ciutadans en la
gestió dels residus, i de forma específica pel que fa a l’abocador.
2.3 Més consideracions
Les exigències per a l’abocament de residus procedents d’altres municipis
i entitats diferents del CRiV:
o La fracció rebuig destinada a l’abocador procedirà exclusivament
d’instal·lacions autoritzades que compleixen amb els requeriments
legals en el seu funcionament i d’aprofitament dels residus.
o El rebuig haurà d’assegurar el compliment dels requisits per a la
seua acceptació (per exemple, han d’estar retractilats).
o Per a la totalitat de rebuig procedent de municipis o entitats
diferents del CRiV, l’autorització per part del CRiV necessitarà
l’informe favorable de l’ajuntament on s’ubique l’abocador.
o Exigència de vehicles de transport des de la planta a l’abocador
que utilitzen combustibles alternatius (elèctric, gas, híbrids), per tal
de fer el transport el més sostenible i respectuós amb el medi
ambient possible.
o

SEGON.- Notificar aquest acord al Consorci Ribera i Valldigna a efectes de
poder continuar amb el procés d’elecció del lloc per a l’abocador en el seu àmbit
territorial.
En el torn d’intervencions prèvia la votació, el Sr. alcalde explica la proposta, que
té orige a l’acord del Ple de 31 de gener 2019, en el que el Consistori, després d’haver
dut a terme una consulta ciutadana en la que els veïns de Guadassuar pogueren votar
a favor o en contra d’albergar al nostre terme l’abocador del Consorci, els votants es
manifestaren majoritàriament partidaris de que així fóra sempre i quan es donen les
condicions que apareixen en la consulta i varen ser aprovades pel Ple de 31 de gener i
en la ubicació que en aquell moment va proposar un primer estudi encomanat pel
Consorci.
Després d’este acord planari l’IGME, Institut Geològic i Miner d’Espanya,
organisme que ha de verificar la viabilitat del terreny on s’emplace el futur abocador,
ha fet els estudis pertinents per confirmar l’aptitud dels emplaçaments proposats al
primer estudi, resultant que el lloc proposat al terme de Guadassuar no és idoni i
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proposa altre emplaçament pròxim al que a l’any 2012 es va acordar pel Consorci i que
no es va poder dur a terme per una sentència que anul·lava el modificat que incloïa
este nou emplaçament al contracte d’adjudicació del projecte de gestió.
Tal com es va explicar a la Comissió Informativa, estos estudis i els seus
resultats s’han fet amb total transparència i imparcialitat. Es tracta ara de que el Ple de
l’ajuntament done per bo i ratifique la decisió del Ple de gener d’instal·lar al nostre
terme el futur abocador encara que la ubicació no és la mateixa pels motius tècnics
exposats.
Inicia el seu primer torn d’Intervencions el Sr. portaveu del grup municipal PP, Sr.
Estruch, recordant que la planta i l’abocador de Guadassuar venen d’un projecte que
s’adjudica en l’any 2011. En aquells temps el poble s’omplia de pancartes contra
l’abocador i en contra del projecte que anomenàvem de “l’Alcalde basura”. Hui no hi
han pancartes. I el grup municipal PP de Guadassuar s’alegra de que ara ja no se
decidisca anar en favor o en contra d’un projecte segons qui governe. El Sr. Estruch
manifesta que el poble de Guadassuar ha d’estar orgullós d’albergar estes
instal·lacions que són referència en el món del tractament de residus. Les instal·lacions
de Guadassuar estan en un percentatge de reciclatge del 63 % i això gràcies a que
l’actual Alcalde de Guadassuar ha seguit com a President del Consorci en la mateixa
línia. Este projecte es qüestionava en molts sectors dels partits que hui formen l’equip
de govern, però el Sr. alcalde ha segut valent, ha actuat en sentit comú i responsabilitat
i el grup municipal del PP va a fer el mateix i va a recolzar la proposta del Sr. Alcalde i
President del Consorci pues si hui el Partit Popular s’abstinguera en esta votació no
estaria sent coherent. S’han perdut 10 anys i davant això el Sr. Estruch prega que sent
un problema de tots, vetlem junts per una bona gestió de residus a nivell municipal, de
comarca .., sense que pugam tindre un projecte diferent segons qui governe.
Inicia el seu primer torn d’Intervencions el Sr. portaveu del grup municipal
Compromís amb la següent afirmació; Vosté ha dit que es tracta del mateix projecte de
2011 però en realitat no és el mateix projecte. El Sr. Puchol explica que la informació
que tenien en aquell moment sobre el projecte que es va presentar sols una proposta
unilateral, sense més informació ni explicació. Què hauria fet vosté davant d’això? Es
pregunta el Sr. Portaveu per respondre que de segur que hauria preguntat per què eixe
lloc, si hi havia altres possibles ubicacions, per què s’havien descartat les altres
ubicacions, quins criteris havien seguit per decidir eixe lloc i si algun organisme oficial
avalava l’elecció del lloc que es va elegir. Davant d’això, el Sr. Puchol afirma que el seu
grup sols van obtindre com a explicació que era eixe lloc i que Guadassuar rebria a
canvi un euros per cada tona dipositada. Eixa no és la mateixa situació que tenim ara
en aquest Ple, segons explica el Sr. Regidor del grup municipal Compromís;
-Ara sabem les totes les ubicacions alternatives, que han quedat descartades
per l’IGME, fins i tot la ubicada a Tous.
-La decisió de la nova ubicació ve avalada primer pels tècnics de l’AER i ara per
l’IGME, màxima autoritat en el tema
-Hi ha un informe positiu d’avaluació ambiental integrada.
A part de la falta d’informació que ens trobàrem en aquell moment, el Sr. Puchol
destaca altres diferències;
1.- La ubicació sols coincideix en un 25% amb l’anterior ubicació, per tant la
majoria, un 75%, és una nova ubicació.
2.-El macroabocador plantejat inicialment s’ha reduït ara a la tercera part, per
tant ja no podem parlar de macroabocador, sinó d’abocador.
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La compensació econòmica ara passa a ser una quantitat fixa de 294.000 euros
anuals, i no depén de les tones de rebuig aportades. D’haver-se aprovat aquella
proposta, en aquell moment haguérem cobrat pel 70% de rebuig que es produïa, però
ara estaríem cobrant sols el 30%, és a dir que hauríem perdut un 40% d’ingressos. Més
encara, si la tendència és arribar al residu zero, la compensació obtinguda també seria
zero, però l’abocador continuaria al nostre terme.
A més d’aquesta quantitat fixa, al Ple de 31 de gener de 2019 vam aprovar altres
compensacions econòmiques que suposen una millora important respecte de la inicial
en referència a les mesures de finançament i educació ambiental que es repleguen a la
proposta. En definitiva, el Sr. Puchol conclou que no és el mateix projecte: ni el lloc, ni
les compensacions econòmiques, ni les educatives, ni les mediambientals.
En el seu segon torn d’Intervencions el Sr. Estruch li contesta al Sr. Puchol que
10 anys i 30.000.0000 d’euros dona per a molt. Si després de tot este temps i de gastar
...que es podrien haver estalviat encara no se te clar si el lloc que proposaven els altres
reialment és apte o no ...”apaga i vamonos..” contesta El Sr. Estruch. Per altra banda
explica que ell no veu tantes diferències (finançament de zones verdes...on es concreta
?), ara no es tenen més garanties, i qüestiona que fóra la falta de transparència i de
respostes (que per altra banda no comparteix, pues en eixe cas el Sr. Regidor entén
que no s’haguera pogut continuar en el projecte en el que s’està continuant) fóra la
causa de paralitzar en el seu dia un projecte que havia passat ja un informe de l’IGME
com el que ara ens porten. El Sr. Estruch pensa que el motiu era que no havia interés
perquè no estaven al govern i ara el que fa el Sr. Puchol es desprestigiar tot el que ja
s’havia fet abans per justificar que ara continuen en el projecte del govern anterior.
El Sr. Puchol en el torn de rèplica per puntualitzar que no ha volgut amb la seua
intervenció valorar el que es va fer en el passat pel govern anterior, sinó explicar per
què van prendre la decisió que van prendre en aquell moment i per què ara, eliminats
tots els dubtes i amb les garanties mediambientals afegides, el seu grup pren una
decisió diferent que és la mateixa que vam adoptar en gener de 2019.
Ara comptem amb l’aval de l’IGME perquè ho vam considerar necessari. En
aquesta decisió hem encertat, ja que la nova llei, el PIR, exigeix un informe preceptiu
de l’IGME. Nosaltres ja el tenim i el seu aval ens dona garantia. A més tenim informe
d’avaluació integrada positiu, que també suposa una garantia. També oblida el Sr.
Estruch que hi hagué una sentència en contra d’eixe projecte, que en conseqüència no
s’hauria pogut realitzar, però des de la presidència del Consorci i alcaldia de
Guadassuar, es va negociar amb les parts afectades per la sentència i es va arribar a
un acord, introduint alguns canvis, que han fet possible que hui puguem continuar avant
amb una proposta de consens.
Intervé de nou el Sr. Estruch per a recordar que l’informe de l’IGME ja el tenia
l’abocador quan s’oposaven simplement no havia interés
Finalitza el debat el Sr. Alcalde explicant que en tot este procés la seua tasca ha
segut garantir que la decisió de la instal·lació de l’abocador del Consorci tingués un
recolzament social i ambiental, i per a eixe fi s´ha treballat. Per al primer requisit, com
Alcalde de Guadassuar, promovent la participació ciutadana i per al segon requisit com
President el Consorci, garantint la total imparcialitat dels informes tècnics que han de
decidir la ubicació.
El resultat de la votació és el següent; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
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Pérez; Srª Roig Sais; Sr. Barberá Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal) i grup municipal
SOCIALISTA (Srª Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), dels
representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª
Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
3.- Creació del servei públic d’atenció diürna integral a les persones majors
en situació de dependència i prestació del mateix mitjançant la forma de gestió
d’acció concertada. Expt. 2020/OFI_01/000411
ANTECEDENTES
Primer.- En data 16 de gener de 2020, l’Alcalde de l’Ajuntament de Guadassuar
va sol·licitar a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives la delegació de
competències per la prestació del servei d’atenció diürna integral a les persones
majors en situació de dependència.
Segon.- En resposta a la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Guadassuar,
des de la subsecretària de la Conselleria d’Igualtat i polítiques inclusives, la Direcció
General d’Infraestructures a l’empara de l’article 7 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, així com l’article 5 del Decret 67/2018, del 25
de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment dels informes per a l’exercici per
les entitats locals de competències diferents de les pròpies delegades ha emès el
següent informe: L’Ajuntament de Guadassuar ha exposat per escrit que està interessat
en prestar el servei d’atenció diürna integral a les persones majors en situació de
dependència per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària i que
precisen atenció de caràcter assistencial, rehabilitador i psicosocial, amb el fi de
millorar o mantindre el seu nivell d’autonomia personal, en un centre de la seua
titularitat que habilitat l’Ajuntament per a aquesta fi. En virtut del que estableix l’article
6.2 de l’esmentat Decret, que relaciona els supòsits en els quals no es considera
execució simultània l’acció pública o prestació de determinada activitat o servei,
s’informa que l’actuació objecte del present informe no suposa duplicitat d’actuacions
entre les administracions autonòmica i local”.
Tercer.- A la vista de l'anterior, i de conformitat amb el que disposa l’article 5.1
del Decret 67/2018, de 25 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment dels
informes per a l’exercici per les entitats locals de competències diferents de les pròpies
o delegades (DOCV núm. 8309, de 04.06.2018), i el Decret 151/2015, de 18 de
setembre, del Consell, pel que s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la
Presidència de la Generalitat (DOCV núm. 7620, de 22.09.2015), la Direcció General
d’Administració Local ha informat en data 16 de juliol que:
• No hi ha duplicitat per a la prestació del servei d’atenció diürna integral a
las persones majors en situació de dependència al no incórrer-se en un supòsit
d'execució simultània amb l'Administració de la Generalitat.

Quart.- La Llei 10/2019 de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat
Valenciana per 2020, contempla subvenció nominativa per al centre de dia de
Guadassuar dins de la línia S7141000.
Quint.- La Junta de Govern, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de setembre
de dos mil vint, va aprovar les Bases de la Convocatòria d’Acció concertada per la
gestió del Centre de Dia de Guadassuar per a les persones majors en situació de
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dependència, Plec de Prescripcions Tècniques de l’Acció Concertada i constitució de la
Comissió d’Avaluació.
Sext.- L’Anunci de la convocatòria d'acció concertada i d’aprovació de bases i
prescripcions tècniques per a la gestió del centre de dia municipal per a persones
majors en situació de dependència ha segut publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de València nº 191 de 2 d’0ctubre de 2020 i en el tauler d’anuncis de la
Corporació https://plataforma.ipobles.es/tablon-web/
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
PRIMER.- De conformitat amb l'Article 7 de la LRBRL les competències de les
Entitats Locals són pròpies o atribuïdes per delegació. la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, atorga a les entitats locals la competència en la
prestació de serveis socials. En l'article 25.2.e es reconeix als municipis la competència
en aquesta matèria, quan indica, més concretament, que els correspon l'avaluació i la
informació de situacions de necessitat social, així com l'atenció immediata a persones
en situació o risc d'exclusió social.
SEGON.- Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la
Comunitat Valenciana cataloga els centres de dia per a persones majors dependents
com a serveis d'atenció primària de caràcter específic de competència de la
Generalitat.
TERCER.- L'Estat i les Comunitats Autònomes, en l'exercici de les seues
respectives competències, podran delegar en les Entitats Locals l'exercici de les seues
competències. Les competències delegades s'exerceixen en els termes establits en la
disposició en l'acord de delegació, segons corresponga, amb subjecció a les regles
establides en l'article 27, i preveuran tècniques de direcció i control d'oportunitat i
eficiència.
QUART.- Les Entitats Locals només podran exercir competències diferents de
les pròpies i de les atribuïdes per delegació quan no es pose en risc la sostenibilitat
financera del conjunt de la Hisenda municipal, d'acord amb els requeriments de la
legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i no s'incórrega en un
supòsit d'execució simultània del mateix servei públic amb una altra Administració
Pública. A aquest efecte, seran necessaris i vinculants els informes previs de
l'Administració competent per raó de matèria, en el qual s'assenyale la inexistència de
duplicitats, i de l'Administració que tinga atribuïda la tutela financera sobre la
sostenibilitat financera de les noves competències. En tot cas, l'exercici d'aquestes
competències haurà de realitzar-se en els termes previstos en la legislació de l'Estat i
de les Comunitats Autònomes.
L'article 2.1 i 2.4 del Decret 67/2018, de 25 de maig, del Consell, pel qual es
regula el procediment dels informes per a l'exercici per les entitats locals de
competències diferents de les pròpies o delegades, estableix :
“1. Les entitats locals interessades a exercir competències diferents de les
pròpies i de les atribuïdes per delegació hauran d'obtenir prèviament els informes
preceptius i vinculants d'inexistència de duplicitats i de sostenibilitat financera
prevists en l'article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local. Aquests informes se sol·licitaran, respectivament, a la direcció
general competent en matèria d'Administració local i a la direcció general
competent en matèria de tutela financera de les entitats locals.
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4. En els supòsits en què l'exercici de la competència sigui finançat al
100% per l'Administració de la Generalitat o per les diputacions provincials, no
serà precisa la sol·licitud per l'entitat local beneficiària dels informes a què es
refereix l'apartat un d'aquest precepte.”

En el present cas la competència és finançada al 100% per la Conselleria de
Benestar Social de la Generalitat, i en conseqüència no es requereix la sol·licitud
d'informes de duplicitat i sostenibilitat financera.
CINQUÉ.- De conformitat amb l’art 192 de la Llei de Règim Valencià, les entitats
locals acordaran, de manera expressa, la creació del servei públic local i aprovaran el
Reglament pel qual es regule abans de començar a prestar-lo. Així mateix,
determinaran les modalitats de prestació i el règim estatutari dels usuaris.
SISÉ .- L'article 197 de la Llei de Règim Valencià estableix els següents requisits
per a la prestació de serveis i exercici d'activitats econòmiques.
1. Els acords de les entitats locals relatius a la prestació de serveis i a l’exercici
d'activitats econòmiques requeriran la tramitació d'un procediment en el qual s'acredite
la conveniència i oportunitat de la iniciativa per als interessos públics locals.
2. L'expedient es tramitarà d'acord amb el següent procediment:
a) Acord inicial del Ple. L'adopció de l'acord requerirà l'elaboració prèvia, per una
comissió nomenada a aquest efecte d'una memòria comprensiva dels aspectes socials,
financers, tècnics i jurídics de l'activitat, la forma de gestió, la previsió dels ingressos i
preu dels serveis oferits i els supòsits de cessament de l'activitat.
b) Exposició pública, per termini no inferior a un mes, a l'efecte de reclamacions i
al·legacions.
c) Aprovació del projecte pel Ple de l'entitat.
SÈPTIM.- De conformitat amb l'article 22. f de la LRBRL corresponen, en tot cas,
al ple municipal l'aprovació de les formes de gestió dels serveis públic.
Vistos els antecedents i de conformitat amb les consideracions jurídiques
exposades.
Atés l’informe conjunt subscrit per la Secretaria i la Intervenció municipals.
Atés que la documentació prèvia a la que es refereix l'art. 197.2 de la Llei de
Règim Local Valencià es troba inclosa en l'expedient 2020/OFI_01/000358
Convocatòria d'acció concertada per a la gestió del Centre de dia de Guadassuar per a
les persones majors amb discapacitat en situació de dependència i s'ha procedit a la
seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la
Corporació https://plataforma.ipobles.es/tablon-web/
Atés que la previsió dels ingressos i preu dels serveis oferits és l’aprovada en la
Resolució de 27 de març de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i
Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en
matèria de serveis socials en el sector d'atenció a persones majors dependents per a
2019-2020 i ORDRE de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per
la qual es regula el règim d'autorització i funcionament dels centres de serveis socials
especialitzats per a l'atenció de persones majors, totes dues recollides en les bases del
concert.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut.
El ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels presents, que és correspon amb
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, ACORDA:
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PRIMER.- Aprovar la prestació del servei d'atenció diürna integral a les persones
majors en situació de dependència. La prestació del servei quedà supeditada a la
subvenció nominativa de la Generalitat Valenciana.
SEGON.- Aprovar que la seua gestió siga mitjançant la modalitat de concert.
TERCER.- Exposar al públic aquest expedient durant un mes mitjançant la
publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguen
examinar-ho i formular les reclamacions que estimen pertinents.
QUART.- Aprovar, amb caràcter definitiu, el referit expedient si contra aquest no
es presentaren reclamacions durant el període d'exposició pública.
Explicada la proposta pel Sr. President i seguint la seua petició, la Sra. secretaria
respon a la pregunta formulada pel Sr. Portaveu del grup municipal en relació a la
necessitat de l’aprovació d’este acord per al centre de dia pues este ja existeix en el
poble des de fa j a temps.
La Sra. Secretaria explica que efectivament el Municipi de Guadassuar conta
des de fa ja anys amb una associació que presta serveis d’atenció a persones majors
en un edifici municipal. La diferencia està en que ara Guadassuar té un edifici de centre
d’atenció diürna integral a les persones majors en situació de dependència. Estos
centre de serveis socials inclusius estan catalogats per la llei sectorial com de serveis
d'atenció primària de caràcter específic de competència de la Generalitat. Per poder
prestar-los l’ajuntament cal a banda del informes que obra a l’expedient de no duplicitat,
i la subvenció del 100% per part de la Generalitat, l’acord municipal que aprove la
prestació del mateix i la forma de gestió.
El resultat de la votació és el següent; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; Sr. Barberá Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal), grup municipal
SOCIALISTA (Srª Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels
representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª
Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
4- Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost de 2020
número 27.2020, per la modalitat de crèdit extraordinari finançat en baixes de
altres partides de despesa. Expt. 2020/OFI_01/000387
Vista la necessitat d'adequar i reformar la sala polivalent situada en la Gran Via
núm. 75, amb destinació a la celebració de reunions culturals, d'oci i festives
organitzades per l'Ajuntament i per les associacions del municipi, amb un cost estimat
de 40.000 euros, sense que existisca partida en el pressupost municipal.
Resultant que a causa de l'anul·lació d'actes festius per la pandèmia de la Covid19, existeixen crèdits sobrants per finançar dites obres a la partida 338-22609
“despeses diverses feses locals” dotada inicialment de 81.900 euros, dels quals estan
disponibles 47.167, 12 euros.
Vist l´informe número 137 emés per l´interventor municipal, de data de 24 de
setembre de 2020 favorable a la tramitació de la modificació pressupostaria.
D´acord amb l'article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004. de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals , així com el que
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es disposa en les bases d'execució del pressupost, i el dictamen de la Comissió
Informativa Permanent d’Hisenda i Governació, Benestar Social i Joventut.
El ple de l’ajuntament, per MAJORIA ABSOLUTA, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació del pressupost de 2020
número 27.2020, per la modalitat de crèdit extraordinari finançat en baixes de altres
partides de despesa, amb el següent detall:
APLICACIONS DE GASTOS A L’ALÇA
Denominació
Modificació
Obres reforma en la aula polivalent de Gran Via Nº 75
40.000,00 €
APLICACIÓ DE GASTOS A LA BAIXA
Aplicació
Denominació
Modificació
338-22608 Despeses diverses festes locals
40.000,00 €
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient durant 15 dies mitjançant la
publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguen
examinar-ho i formular les reclamacions que estimen pertinents.
TERCER- Aprovar, amb caràcter definitiu, el referit expedient si contra aquest no
es presentaren reclamacions durant el període d'exposició pública.
QUART- Publicar una vegada aprovada la modificació, un resum de la mateixa
en el Butlletí Oficial de la Província.
Aplicació
337-63204

El resultat de la votació és el següent; 8 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; Sr. Barberá Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal) i grup municipal
SOCIALISTA (Srª Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), i 5
ABSTENCIONS dels representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr.
Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
I com que no hi ha més assumptes a tractar, el president alça la sessió a les
catorze vint hores.
Certifique, com a secretària, tot el contingut d’aquesta acta.
La secretària,
Guadassuar, data de la signatura electrònica.
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