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ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessió  10/2019, de 2 de maig)

Sessió núm. 08/2019

Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Caràcter: extraordinari

Data: 11 d'abril de 2019

Hora: 14.00

Lloc: saló de plens de l'Ajuntament

President: Antonio González Rodríguez (grup socialista)

Grup municipal socialista

Andrés López Herreros

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Davinia Calatayud Sebastià

Pau Bosch Alepuz

Josefa Pastor Ramón

Grup municipal Compromís per Almussafes

Carles Grancha Bosch

Alejandro Barea Quintairos

Lourdes Moreno Blay

Josep Contell Carbonell

Esther Villajos Girona 

Grup municipal del Partit Popular

Rafael Beltrán Domenech

Secretària: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luís Aira Carrión
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ORDRE DEL DIA

La justificació  del  caràcter  extraordinari  de  la  sessió  ve donada per  la  necessitat
d'ultimar la tramitació de l'expedient l'aprovació del qual es proposa.

Punt únic. Proposta de l'Alcaldia al Ple de l'Ajuntament per a la informació pública
de  la  modificació  de  la  versió  preliminar  del  Pla  General  per  modificacions
substancials.

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa  d'Urbanisme,  Activitats,  Medi  Ambient,  Obres  i  Serveis, en  sessió
ordinària celebrada el dia 5 d'abril de 2019.

Es  promou debat  i  es  produïxen  les  intervencions  resumides  a  continuació,  amb
caràcter  d'índex  per  a  seguiment  de  la  gravació  sonora  que,  com  a  document
electrònic i com a diari de sessions forma part de l'acta (art. 89 i 90 ROM):

Lourdes Moreno Blay, actuant com a portaveu del grup municipal Compromís per
Almussafes, critica, en primer lloc, que el Pla General estiga pensat per al benefici
polític. En segon lloc, formula queixa per considerar que s'han vist exclosos i amb
poc  de  temps  per  a  estudiar  la  documentació  de  1.400  pagines.  En  tercer  lloc,
manifesta que hauria d'haver-se consensuat un document tan important per als veïns
d'Almussafes.

Finalment, conclou dient que per eixe motiu s'abstindran i que no descarta presentar
al·legacions en el nou termini.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portaveu del grup municipal popular, manifesta
que l'assumpte es presenta de manera partidista en un moment en què encara no estan
conclosos els informes; a última hora. A més, afig que no s'ha estudiat prou i no s'ha
consensuat. Per això manifesta que s'abstindrà i que en el moment oportú presentarà
les al·legacions que considere.

Andrés López Herreros, regidor delegat d'Urbanisme,  actuant  com a portaveu del
grup municipal socialista, fa referència als antecedents històrics del Pla destacant la
seua duració en el temps i la situació en què el va trobar l'actual equip de govern que
el va reprendre, d'acord amb el document de referència de la Generalitat Valenciana.
A continuació indica que s'ha treballat molt, durant quatre anys i aprofita per felicitar
a l'equip de treball, a l’empresa Planifica.

Després, explica la modificació substancial respecte del document de referència a la
vista de les vint-i-quatre al·legacions presentades, de les quals s'han estimat dènou.
En darrer lloc, es lamenta i s’estranya de que no s'haja produït un debat urbanístic
sobre el Pla General.
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Tot seguit, intervé el Sr alcalde que també s'estranya i lamenta que no s'haja produït
eixe debat urbanístic sobre el Pla General.  Després fa referència exhaustiva de la
història i tramitació del Pla i de la situació en què este equip de govern se'l va trobar.
Per acabar, oferix obrir novament el debat però no es fa ús, per la qual cosa dóna per
conclòs el debat i ho sotmet a votació.

Previ a la  votació, la secretària  dóna compte  de la diligència emesa pels Serveis
Tècnics  d'Urbanisme, relativa a  l'informe  de  contestació  d'al·legacions  i  de
contestació d'informes i comunicacions, inclòs en el document redactat per al seu
sotmetiment a participació pública al març de 2019, en el que s'advertixen els errors
següents:

Pàgina 22

Punt  16.- Error en la data de registre, sent la correcta el 4 de setembre de
2018.

Pàgina 140

Punt 2.2.- Error en la data de registre, sent la correcta el 16 de març de 2018.

Pàgina 143

Punt 4.1.- Error en la data de registre, sent la correcta el 16 de febrer de 2018.

Pàgina 147

Punt 6.- Error en la data de registre, sent la correcta el 9 de març de 2018.

Punt 8.- Error en la data de registre, sent la correcta el 21 de febrer de 2018.

Pàgina 149

Punt 15.- Error en la data de registre, sent la correcta el 13 de març de 2018.

Punt  16.- Especifica sense registre d'entrada, havent d'especificar que hi ha
dues dates, el 13 i el 15 de març de 2018.

Pàgina 151

Punt 20.- Especifica sense registre d'entrada, havent d'especificar en data 15
de març de 2018.

La resta de l'informe no queda alterat. Per tant, esmenats en la versió preliminar que
se sotmeta a informació pública, després de l'acord plenari, si és el cas.

En votació ordinària  el Ple adopta  els següents acords, amb resultat de  set vots a
favor, dels integrants  del grup municipal  socialista (Antonio González Rodríguez,
Andrés López Herreros,  Francisca Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes,  Davinia
Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz i Josefa Pastor Ramón), cinc abstencions dels
integrants del grup municipal Compromís per Almussafes (Carles Grancha Bosch,
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Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell i Esther
Villajos Girona), i del grup popular (Rafael Enrique Beltran Domènech).

ANTECEDENTS

El Pla General d'Ordenació Urbana actualment vigent a Almussafes es va aprovar
definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de data de 29 de març de
1994, substituint al Pla General Comarcal de la Ribera Baixa de 1979.

El PGOU de 1994, ha sigut objecte de les modificacions següents:

1. Homologació Pla Parcial i PDAI Àrea Industrial Almussafes, aprovat per
Resolució del Conseller d'Obres Públiques el 27 de juliol de 1995.

2. Pla Especial d'homologació i ordenació detallada, i PDAI per a l'ampliació
del  Parc  Industrial  Joan  Carles  I,  en  el  terme  municipal  d'Almussafes  i
Picassent.

3. Pla Especial de Patrimoni Públic de Sòl Industrial.

4. Pla Especial de Protecció de l'Entorn de la Torre Àrab del Racef.

5. Estudi de Detall de les parcel·les 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 del Parc Industrial Joan
Carles I.

6. Estudi de detall de l'Illa núm. 15 del Parc Industrial Joan Carles I.

7. Pla Parcial i homologació del sector la Porteta (153 AIA/2006)

Per Acord de l'Ajuntament Ple de data 8 de novembre de 2006, es va sotmetre a
informació pública, durant el termini d'un mes, el projecte de revisió del P.G.O.U. de
1994.  El  tràmit  d'informació  pública  va  ser anunciat  en  el  Diari  Oficial  de  la
Generalitat Valenciana de data 24 de novembre de 2006 (D.O.G.V. núm. 5395)

El 8 d'octubre de 2008, es va incoar davant de la Consellleria d’Infraestructures,
Territori  i  Medi  Ambient,  l'expedient  d'avaluació  ambiental  estratègica  del  Pla
General d'Almussafes, remetent-se la Memòria Informativa, Memòria Justificativa,
Normes Urbanístiques, Fitxes de Planejament i Gestió, Catàleg, Plans d'Informació i
Ordenació, Estudi d'Impacte Ambiental, Estudi de Paisatge,  Estudi Acústic, ISA i
Estudi de Mobilitat.

El 15 de novembre de 2011, es va emetre el Document de Referència del Pla General
d'Almussafes, de l'article 9 de la Llei  9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels
efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. 

El 29 de juny de 2016, per Resolució d'Alcaldia 1420/2016, es sol·licita la Pròrroga
del document de referència per dos anys més.

El 16 d'agost de 2016, la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental
prorroga la vigència del Document de Referència fins al 20 d'agost de 2018. 
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El  6  de  març  de  2017,  es  va  adjudicar  a  la  UTE PLANIFICA ENGINYERS  I
ARQUITECTES,  COOP.V.  I  LAND  STUDIOS  CONSULTORIA,  S.L.U el
contracte  de  prestació  del  servici  de  Redacció  de  la  Revisió  del  Pla  General
Estructural d'Almussafes i Pla d'Ordenació Detallada, inclosa l'Avaluació Ambiental
Estratègica.

Per Resolució d'Alcaldia 1155/2017, de 13 de juny, es va iniciar la Fase I preliminar
i  de  diagnòstic  que  va  comprendre  una  jornada  de  presentació,  un  taller  de
concertació (itineraris urbans) i un qüestionari de percepció ciutadana.

El 28 de novembre de 2017, s'ha presentat en l'Ajuntament la versió preliminar del
Pla General Estructural i del Pla d'Ordenació Detallada.

El 12 de gener de 2018, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 8211 es va
publicar  la  versió  preliminar  del  Pla  General,  l'estudi  ambiental  i  territorial
estratègic,  el  pla  d'ordenació  detallada,  sotmetent-se  a  participació  pública  i
consultes a les administracions públiques i la resta de persones interessades per un
termini de 45 dies, segons l'article 53 de la LOTUP.  

Per  Acord  de  7  de  juny de  2018,  es  va  sol·licitar  la  pròrroga  del  document  de
referència de PGOU d'Almussafes fins al 20 d'agost de 2019, segons la Disposició
transitòria 12ª del a LOTUP.

Vist  l'informe emés per l'Àrea d'Urbanisme de data 14 de març de 2019,  que es
transcriu:

“LEGISLACIÓ APLICABLE

a) Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana;

b) Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana;

c) Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental;

c) Decret 1/2011, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova l'Estratègia
Territorial de la Comunitat Valenciana.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

PRIMERA.-   Després  del període  de  participació  pública  i  consultes,  l'òrgan
promotor redactarà una proposta de pla o programa, introduint les modificacions
derivades del  dit  tràmit,  i  formarà l'expedient d'avaluació ambiental  i  territorial
estratègica. Remetrà tant la proposta de pla com l'expedient d'avaluació ambiental i
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territorial estratègica a l'òrgan ambiental i territorial, amb el contingut establit en
l'article 54.2 LOTUP, que realitzarà una anàlisi tècnica de l'expedient, seguint el
règim previst en este article, que preveu el  termini de 3 mesos per a requerir a
l'Ajuntament  per  a  l'esmena  o  ompliment  de  documentació  derivada  de  la
informació pública o les consultes (que de no esmenar-se podria suposar l'arxiu de
l'expedient).

SEGONA.- L'article 53 de la LOTUP establix:

“5. Si, com a conseqüència d'informes i al·legacions, es pretenen introduir canvis
substancials en la versió preliminar del pla, abans d'adoptar-los es comunicarà als
interessats  i  es  publicarà  anunci d'informació  pública  en  el  Diari  Oficial  de  la
Comunitat Valenciana, donant-se audiència pel termini de 20 dies, acompanyada
dels  informes  i  al·legacions  que  sustenten  la  modificació  proposada.  En  eixe
període, s'admetran, per al seu examen i consideració, noves al·legacions referides
als canvis proposats; podran inadmetre's les que reiteren arguments i redunden en
aspectes prèviament informats.

6. Una vegada finalitzat el termini de participació pública i consultes en els termes
establits  en  el  punt  4.c)  de  l'art.  51  d'esta  llei,  l'òrgan promotor  elaborarà  el
document de participació pública,  que sintetitzarà els seus resultats i  justificarà
com es prenen en consideració en la proposta de pla o programa.

No  es  tindran  en  compte  els  informes  o  al·legacions  rebuts  fora dels  terminis
establits.

Per tant, a conseqüència de la participació pública iniciada el 12 de gener de 2018
per mitjà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm.
8211 de la Versió Preliminar del Pla General, que s'ha modificat substancial la dita
Versió  del  Pla  al  modificar-se  la  zonificació  del  territori;  desqualificar-se  sòl
dotacional al sud i al seu torn,  qualificar nou sòl dotacional en el nord del municipi
per a la ubicació de la dotació de l'Institut  d'Ensenyança Secundària; procedint
sotmetre  a  nova  informació  pública  per  un  termini  de  20  dies,  la  nova  Versió
Preliminar del Pla General  modificada,  després de la qual cosa,  es procedirà a
l'elaboració del document de participació pública que sintetitzarà els resultats, per
a  la  tramitació  de  la  Proposta  Final  del  Pla  (PFP,  Art.  54,1  LOTUP)  i  de
l'Expedient  d'Avaluació  Ambiental  i  Territorial  Estratègic  (Ex.  EATE,  art.  54.2
LOTUP).”.

Per tot l'anterior, el Ple com a òrgan competent per a aprovar no sols el Pla General,
sinó qualsevol document integrant del mateix, adopta els acords següents: 

PRIMER.  Sotmetre  la  Versió  Preliminar  del  Pla  General  modificada,
incloent-hi  els  informes  i  al·legacions  que  sustenten  la  modificació
proposada,  a  informació  pública,  amb una audiència  de 20 dies,  tal  com
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establix l'article 53.5 de la LOTUP, per haver-se modificat la zonificació del
territori;  desqualificat sòl  dotacional  i  al  seu  torn,  qualificat  nou  sòl
dotacional  per  a  la  ubicació  de  la  dotació  de  l'Institut  d'Ensenyança
Secundària,  corresponent  la  publicació d'anunci  en el  Diari  Oficial  de la
Comunitat  Valenciana.  En  eixe  període  s'admetran  per  al  seu  examen  i
consideració,  noves  al·legacions  referides  als  canvis  proposats,  podent-se
inadmetre  les  que  reiteren  arguments  i  redunden  en  aspectes  prèviament
informats.

SEGON. Així mateix, es notificarà la nova Versió del Pla General modificat
als que apareguen com interessats en l'expedient.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 20.20 hores
del dia d'inici; de tot això s'estén esta acta autoritzada per mi la secretària,  junt a la
gravació  sonora  que,  com a  document  electrònic,  s'incorpora  a  l'expedient  de  la
sessió i posteriorment al llibre d'actes, de conformitat amb el que establixen els art 89
i 90 ROM.

L'alcalde La secretària general
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SECRETARIA GRAL.

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ
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AJUNTAMENT D ALMUSSAFES


