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Exp: 2133/2020/GEN
Secció Secret. Gral. del Ple

FERNANDO SALOM HERRERO, SECRETARI GENERAL DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT DE TORRENT (VALÈNCIA),

C E R T I F I Q U E: Que el Ple d’este Ajuntament en sessió Ordinària i celebrada en
primera convocatòria, el 06/02/2020, en tràmit extraordinari, va adoptar l’acord
següent:
-“7.01.01. 2133/2020/GEN - MOCIÓ URGENT GRUP POLÍTIC MUNICIPAL
COMPROMÍS PER TORRENT PER A L’ADAPTACIÓ DE LA NORMATIVA I
ESTRUCTURES MUNICIPALS AL PLA INTEGRAL DE RESIDUS (PIRCV).
Es dona compte al Ple de la moció de l'epígraf amb la incorporació a
l'exposició de motius de l'esmena presentada pel grup polític municipal Ciutadans,
resultant el text següent:
“Exposició de Motius
La revisió actualitzada del Pla Integral de Residus de la Comunitat
Valenciana (PIRCV) es va aprovar en compliment del que disposa l’article 27 de la Llei
10/2000, de 12 de desembre, de la Generalitat, de residus, i de la Llei 5/2014, de 25
de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, així com
també de la Llei 1/2019, de 5 de febrer de la Generalitat, per als plans d’acció territorial
de caràcter sectorial.
El PIRCV defineix al seu articulat qüestions cabdals, com la delimitació
del concepte de residu, la incorporació dels requisits i criteris mediambientals als
contractes i llicències emeses per l’administració valenciana; regula la recollida i
l’emmagatzematge, així com les disposicions específiques per als residus domèstics i
assimilables.
Addicionalment disposa els mecanismes municipals de compliment del
propi decret, mitjançant els Plans Locals de Gestió, el Consell de Participació
Ciutadana i l’establiment de zones d’influència per a una millor gestió dels residus,
aplicant polítiques de proximitat.
Les determinacions arreplegades al Pla Integral de Residus vinculen els
diferents instruments d’ordenació urbanística i són d’obligat compliment tant per a les
entitats de caràcter públic com per a les entitats privades.
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Per tant el PIRCV opera amb caràcter vinculant i normatiu sobre tots els
residus generats en l’àmbit territorial valencià.
En línia amb el PIRCV, des de Compromís entenem que la prevenció de
residus constitueix la primera prioritat en el procés de la gestió dels residus, preparantlos des dels punts de generació i recollida, a l’objecte de facilitar una millor reutilització
i reciclatge posterior dels mateixos.
En aquest sentit també la pedagogia sobre la importància del reciclatge
és fonamental per a assolir els objectius de lluita contra el canvi climàtic i la millora de
la salut humana i mediambiental. Així, dins dels Plans Locals de Residus, la norma
obliga que les entitats locals disposen de la figura de l’educador ambiental, les quals
informaran i assessoraran la ciutadania, les empreses i als comerços sobre el
compliment de la normativa mediambiental i les millors pràctiques en matèria de gestió
de residus en l’àmbit de l’economia circular municipal.
Els educadors i educadores específicament treballen informant en tot el
que fa referència a la prevenció en la generació de recursos domèstics i assimilables,
així com en la preparació per a la reutilització i la recollida selectiva en origen.
En aquest cas a Torrent li correspondria obligatòriament disposar de 4
educadors ambientals a jornada completa abans de l’1 de gener de 2021.
Finalment des de Compromís volem destacar el paper de les entitats
locals en matèria de reutilització i reciclatge, més si cap quan són de manera directa
els responsables del servei de recollida de residus, així com també de l’aprovació i
execució del plans locals de residus.
Fer esment a l'article 45 de la Constitució Espanyola, a través del qual
s'estableix un mandat global de protecció del medi ambient, conforme al qual els
poders públics han de vetlar per la utilització racional de tots els recursos naturals amb
la finalitat de protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar el medi ambient.
Per a l'execució del PIRCV, cal tindre en compte el marc europeu i les
diverses qüestions associades a la seua execució, les quals podem trobar en la
Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2006. Així
com tindre constància de la nova directiva Marco de Residus, directiva 2018/85 1, com
les seues respectives modificacions.
D'acord amb la Llei 22/2011 i les seues respectives modificacions, igual
que l'article 14 de la PIRCV: Les entitats locals podran establir plans locals de residus,
en l´àmbit de les seues competències. Aquests plans no podran contravindre el que es
disposa en la normativa comunitària, nacional ni autonòmica de residus. En el nostre
cas, els plans locals de residus hauran d'executar-se de manera col·laborativa amb els
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Consorcis de residus de la Comunitat Valenciana, així com el pla de recollida selectiva,
els educadors ambientals i tot el que es disposa en l'article anteriorment esmentat.
D'acord amb la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i
participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i de l'article 15 de la PIRCV: Tots
els Consorcis i ens locals competents dels serveis de valorització i eliminació de
residus domèstics i assimilables hauran de tindre un Consell de Participació Ciutadana
degudament constituït i en funcionament, amb l'objectiu d'assessorar els òrgans de
govern del Consorci en la presa de decisions i acords, com a òrgan consultiu i de
participació ciutadana.
Així com l'aprovació d'unes normes de funcionament del Consell, el qual
funcionarà d'acord amb les normes de funcionament aprovades.
És per tot això que des de Compromís per Torrent presentem davant del
Ple de Torrent, per al seu debat i si escau aprovació, les següents PROPOSTES
D’ACORD:
1) El Ple de l’Ajuntament de Torrent insta el Govern Municipal a
l’adaptació immediata de la legislació municipal al Decret 55/2019, de 5 d’abril, del
Consell, pel qual s’aprova la revisió del Pla Integral de Residus de la Comunitat
Valenciana (PIRCV).
2) El Ple de l’Ajuntament de Torrent insta al Govern Municipal a presentar
i/o aprovar les modificacions pressupostàries necessàries per tal de donar compliment,
amb immediatesa, a totes aquelles disposicions del PIRCV que ja han entrar en vigor,
en concret i molt especialment les següents:
a) A aplicar una ràtio mínima d’un contenidor de vidre de 3 m3/204
habitants censats.
b) A la recollida selectiva obligatòria d’envasos lleugers, paper-cartró,
vidre i bioresidus en tots els establiments de gestió pública o públicoprivada, com ara
centres de dia, residències de la tercera edat, col·legis, edificis-dependències-oficines
de tota l’administració local.
c) Als costos derivats per la posada en marxa dels centres de
transferència a polígons industrials.
d) A la implantació de la recollida selectiva de bioresidus.
3) El Ple de l’Ajuntament de Torrent insta el Govern Municipal a adaptar
el planejament urbà de Torrent a les disposicions contingudes al PIRCV.
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4) El Ple de l’Ajuntament de Torrent insta el Govern Municipal a realitzar
els processos selectius de personal necessaris per a donar compliment, en temps i
forma, a les exigències de recursos humans necessaris contingudes al PIRCV.
5) El Ple de l’Ajuntament de Torrent insta el Govern Municipal a iniciar els
canvis necessaris, en la gestió i l’organització municipal, per a donar compliment a
totes aquelles disposicions del PIRCV que obligatòriament entren en vigor a partir de
l’1 de gener de 2021”.
El Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics
municipals Compromís per Torrent, Ciudadanos, Popular i Socialista, i dos vots en
contra del grup polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la moció anterior”.
I, perquè així conste i als efectes escaients, expedisc este certificat,
condicionat als termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, segons el
que disposa l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, amb el vistiplau del Senyor Alcalde, el signe a Torrent, en la
data de firma electrònica d’este document.
VIST I PLAU
L’ALCALDE, P.D.
EL TINENT D’ALCALDE
DELEGAT DE RÈGIM INTERIOR
(Decret nº. 2667 de 26/06/2019)
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