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CODIG PROPONENT

Antonio Martos Bueno

El Portaveu del Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d'lbi, Antonio Martos Bueno,
a l'empar del que preveu l'article 97/3, 91.4 i 82.3 del ROF, presenta la PROPOSTA
següent:

MOCIÓ

Davant l'autorització del Consell de Ministres per tal de que en les zones definides com a 1 i 2
del Golf de Valencia, puguen realitzar-se prospeccions petrolíferes, l'Ajuntament d'lbi vol
posar de manifest que no comparteix aquesta decisió que permet la realització de prospecció
d'hidrocarburs davant de la costa valenciana.

Els ajuntaments valencians entenem que el desenvolupament de l'activitat que es derivaría de
la extracció de petroli davant la costa valenciana pot tindre en aquestos moments greus
afeccions sobre sectors económics de la Comunitat Valenciana, rao per la qual s'oposem a
la posada en marxa deis estudis plantejats.

Des de l'ajuntament d'lbi instem també al Consell de la Generalitat Valenciana a que prenga
les mesures adients davant del Govern d'Espanya per tal d'evitar aqüestes prospeccions, i -si
és el cas- es posa al seu costat per tal de reclamar al Govern d'Espanya que rectifique en la
seua decisió.

Els ajuntaments valencians apostem fermament per les energies renovables i
mediambientalment sostenibles i considerem un pas enrrere la recerca de combustibles
contaminants.

Així, es proposa la següent:

PROPOSTES D'ACORD

1.- Instar al Govern d'Espanya a que derogue l'autorització que permet la realització d'estudis
petrolífers al golf de Valencia i per tant procedeixca a paralitzar qualsevol tipus d'actuació en
aquest sentit.

2.- Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a l'adopció de les resolucions oportunes per
tal de evitar les investigacions d'hidrocarburs a les costes valencianes, així com a les Corts
Valencianes a que adopten resolucions en contra d'aquestes investigacions.
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ENTRADA N°.

A la Sra. Secretaria de esta Corporación.
A la Sra. Presidenta-Alcaldesa de esta Corporación.
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