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ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessió 17/2019, de 12 de setembre de 2019)

Sessió núm. 16/2019

Òrgan: PLE DE L’AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES

Caràcter: extraordinari

Data: 31 de juliol de 2019

Hora: 12.00

Lloc: saló de plens de l’Ajuntament

President: Antonio González Rodríguez (grup PSOE)

Grup municipal del PSOE

Antonio González Rodríguez

Davinia Calatayud Sebastià

Alejandro Fuentes Valero

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Mar Albuixech Ponce

Juan Pablo Bosch Alepuz

Belén Godoy Pérez

Jaime Wic Rosa

Grup municipal Compromís

Lourdes Moreno Blay

Mª Amparo Medina Iborra

Josep Magraner i Ramón

Grupo municipal Partit Popular 

Rafael Enrique Beltran Domènech

Secretària: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventora acctal.: Belisa Clerigues Ferris
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ORDRE DEL DIA

1. SECRETARIA. Proposta aprovació Festes Locals 2020

2.  SECRETARIA. Proposta aprovació de continuar amb la prestació del servei de
“Consergeria,  vigilància,  control  d'accessos  i  informació;  activitats  esportives  en
pavelló, poliesportiu, pista de tenis i pàdel i  neteja de les instal·lacions esportives”
amb l'empresa adjudicatària GESTIÓ, SALUT I ESPORT, SL

3.  SECRETARIA/INTERVENCIÓ.  Proposta  aprovació  de  l'assignació  als  grups
polítics municipals

4.  INTERVENCIÓ Proposta aprovació  expedient  de  modificació  de  crèdits
extraordinaris 5/2019

5. URBANISME. Proposta aprovació de la versió final del Pla general estructural,
del  Pla  d'ordenació  detallada  i  de  l'Expedient  d'avaluació  ambiental  i  territorial
estratègic

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. SECRETARIA. Proposta aprovació Festes Locals 2020

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa de Govern Obert, Règim Interior, Personal, Contractació, Participació,
Seguretat Ciutadana i Benestar Animal, en sessió ordinària celebrada el 24 de juliol
de 2019.

No es promou debat.

En votació ordinària el Ple adopta els següents acords per unanimitat (Voten a favor:
Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero,
Francisca Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch
Alepuz,  Belén Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa,  Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo
Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón i Rafael Enrique Beltrán Domenech).

En  relació  a  l'escrit  remés  per  la  Conselleria  d'Economia  Sostenible,  Sectors
Productius,  Comerç i  Treball de data  17 de  juliol de 2019 (R.E.  4439), sobre la
determinació de les dos festes locals per a l'any 2020, perquè siguen incloses en el
Calendari  Laboral  d'esta  província  de  l'any  que  ve,  de  conformitat  amb  el  que
establix l'article 37.2 del RDL 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, en relació amb l'article 46 de Reial Decret
2001/1983,  de  28  de  juliol,  sobre  Regulació  de  la  Jornada  de  Treball,  Jornades
Especials i Descansos.
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Per tant, el Ple de la Corporació, en tant que òrgan competent, adopta  l'ACORD
següent:

1. ACORDAR que les dos festes locals per a l'any 2020 siguen:

• El dia 13 de juliol (dilluns) festivitat de Sant Bertomeu
• El dia 16 de juliol (dijous) festivitat de la Santíssima Creu

 

2. REMETRE el present acord al Servici Territorial de Treball, Economia Social i
Emprenedoria de València, amb la finalitat que es realitzen els tràmits pertinents.

-----------------------------------------------------

2. SECRETARIA. Proposta aprovació  de  continuar amb la prestació del  servei de
“Consergeria,  vigilància,  control  d'accessos  i  informació;  activitats  esportives  en
pavelló, poliesportiu, pista de tenis i pàdel i neteja de les  instal·lacions esportives”
amb l'empresa adjudicatària GESTIÓ, SALUT I ESPORT, SL

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa de Govern Obert, Règim Interior, Personal, Contractació, Participació,
Seguretat Ciutadana i Benestar Animal, en sessió ordinària celebrada el 24 de juliol
de 2019.

No  es  promou  debat,  però  Lourdes  Moreno  Blay,  portaveu  del  grup  municipal
Compromís,  planteja un dubte sobre si s'ha esgotat la possibilitat  de pròrroga. La
secretària li respon que així és, per això la proposta d'acordar continuïtat del servei.

En votació ordinària el Ple adopta els següents acords amb deu vots a favor dels
integrants  del  grup  municipal  PSOE i  grup  municipal  popular  (Voten a  favor:
Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero,
Francisca Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch
Alepuz,  Belén  Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa I Rafael  Beltrán  Domenech) I tres
abstencions,  dels  integrants  del  grup  municipal  Compromís (S'abstenen Lourdes
Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra y Josep Magraner i Ramón).

En relació amb el contracte per a la prestació del servei de “consergeria, vigilància,
control d'accessos i informació; activitats esportives en pavelló, poliesportiu, pista de
tenis i pàdel i  neteja de les instal·lacions esportives”, per a procedir a adoptar el
corresponent  acord  de  continuació  del  servei fins  que  es  produïsca,  prèvia  la
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tramitació de l'expedient de contractació, l'adjudicació del nou contracte i basant-se
en els següents:

Antecedents de fet

1.  El  contracte  per  a  la  prestació  del  servei  de  “consergeria,  vigilància,
control d'accessos i informació; activitats esportives en pavelló, poliesportiu,
pista de tenis i pàdel i neteja de les instal·lacions esportives” es va adjudicar
a  l'empresa  GESTIÓ,  SALUT  I  ESPORT,  S.L.,  amb  CIF  B-96962980,
mitjançant una resolució de l'alcaldia número 1896, de 25 d'agost de 2014,
fomalizándose en document administratiu el 4 de setembre del mateix any.

2.  En el  contracte administratiu formalitzat  per les parts,  s'establia,  en la
clàusula sèptima el següent: “Finalitzat el contracte, el contractista assumix
el compromís de continuar amb la prestació dels serveis fins que el contracte
siga adjudicat  a  un altre  empresari,  prèvia  la  tramitació del  corresponent
expedient de contractació.”
Tenint  en  conte  açò,  la  duració  del  contracte  a  què  ens  estem  referint
finalitza el pròxim 3 de setembre, al no haver-se adoptat acord de pròrroga.

4.  L'Ajuntament  d'Almussafes es troba en estos moments  treballant  en la
tramitació  d'un  nou  expedient  de  contractació,  introduint  determinades
modificacions a les prestacions que existixen en l'actual contracte.

5.  S'ha emés  el  corresponent  informe  jurídic  favorable  a  l'acord  de
continuació del servei de conformitat amb el que establix tant en els Plecs
com en el contracte formalitzat entre les parts, així com figura en l'expedient
retenció de crèdit per a l'actuació pretesa.

Fonaments de dret

1. Tant del Plec de clàusules administratives particulars com en el contracte
administratiu formalitzat per les parts, s'establia que “El contracte tindrà un
termini màxim d'execució de tres anys, a comptar del 4 de setembre de 2014.

Transcorregut el mateix, este podrà ser prorrogat de mutu acord i abans de la
finalització del mateix, per períodes anuals, fins a un màxim de sis anys,
inclosa la duració inicial i sempre de forma expressa per ambdós parts, en les
mateixes condicions previstes en els Plecs.

L'acord de pròrroga haurà de ser  pres,  per l'òrgan de competent,  amb una
antelació  mínima  de  tres  mesos  abans  de la finalització  de  la  duració  del
contracte o de qualsevol de les seues pròrrogues.”

2.  En  els  Plecs  de  Clàusules  Administratives  Particulars,  incorporats  al
contracte administratiu formalitzat per les parts així com en este mateix, es
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disposa textualment dins de les obligacions del contractista, que “Finalitzat
el  contracte,  el  contractista  assumix  el  compromís  de  continuar  amb  la
prestació  dels  serveis  fins  que  el  contracte  siga  adjudicat  a  un  altre
empresari, prèvia la tramitació del corresponent expedient de contractació.
L'Administració es compromet  al pagament  del  preu i  al  manteniment de
l'equilibri  econòmic del  contracte durant  el  període de temps que dure la
situació anteriorment descrita.”

3.  Per a la determinació de l'òrgan competent  per a l'adopció del  present
acord,  caldrà  acudir  al  que  establix  la  disposició  addicional  segona  del
TRLCSP, segons el qual correspondrà al Ple esta qualificació, al tindre una
duració total el contracte superior a quatre anys.

Per tant, el Ple de la Corporació, en tant que òrgan de contractació competent, adopta
l'ACORD següent:

1. Continuar, per part de l'empresa adjudicatària GESTIÓ, SALUT I ESPORT, S.L.,
amb  CIF  B-96962980,  amb  la  prestació  del  servici  de  “consergeria,  vigilància,
control d'accessos i informació; activitats esportives en pavelló, poliesportiu, pista de
tenis i pàdel i neteja de les instal·lacions esportives”, en tant que es produïsca, prèvia
la  tramitació  de  l'expedient  de  contractació,  l'adjudicació  del  nou  contracte.
L'adjudicatari  continuarà  prestant  el  servei  amb  subjecció  a  les  estipulacions
contingudes  en  el  contracte  formalitzat  per  les  parts,  els  plecs  de  clàusules
administratives i prescripcions tècniques que ho regixen, així com a les millores i
condicions oferides i que en l'actualitat estan en vigor .

2. Comunicar el present acord a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament.

3. Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària amb indicació expressa dels
recursos que contra la mateixa procedisquen.

-----------------------------------------------------

3.  SECRETARIA/INTERVENCIÓ.  Proposta aprovació  de  l'assignació  als  grups
polítics municipals

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa de Govern Obert, Règim Interior, Personal, Contractació, Participació,
Seguretat Ciutadana i Benestar Animal, en sessió ordinària celebrada el 24 de juliol
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):
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Josep  Magraner  i  Ramón,  actuant  com  a  portaveu  del  grup  municipal
Compromís,  manifesta  que  votarà  a  favor,  però  únicament  vol  deixar
constància que el seu grup no haguera canviat les aportacions, però s'accepta
per atenció a altres grups.

Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech,  portaveu  del  grup  municipal  popular,
manifesta que votarà a favor per així haver-ho consensuat.

Acabat  el  debat  se  sotmet l'assumpte al  Ple  en  votació ordinària i s'adopten els
següents acords per unanimitat (Voten a favor: Antonio González Rodríguez, Davinia
Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino
Manzano Fuentes,  Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén Godoy Pérez,
Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner
i Ramón i Rafael Beltrán Domenech).

Vist el que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de l'as
Bases de Règim Local.

Per tant, l'Ajuntament Ple adopta l'acord següent:

1.  Aprovar  una  assignació  fixa  a  cada  un  dels  grups  polítics  municipals  de
3.500,00€/anuals  i  una  altra  variable  de  653,85  euros/anuals  pel  regidor  per  al
mandat  de  la  legislatura  2019-2023.  En  la  part  corresponent  des  de  la  presa  de
possessió de la nova Corporació, el 15 de juny de 2019 fins al 31 de desembre de
2019, correspondrà una assignació fixa a cada grup municipal de 1.895,83 euros i
una altra variable de 354,17 euros per regidor.

2. La dotació serà per a gastos de funcionament dels grups polítics municipals, sense
que puga destinar-se a una altra finalitat.

3. De la dita dotació econòmica s'aportaran els justificants del gasto i del pagament
efectiu  davant  del  Ple  de  la  Corporació  abans  del  30  d'abril  de  2020.  la  dita
justificació se sotmetrà al control previ de la Intervenció municipal en els termes
dels disposat per l'article 73.3 de la ja esmentada Llei 7/85, de 2 d'abril.
4.  La dotació  econòmica  no podrà destinar-se  al  pagament  de remuneracions  de
personal de qualsevol tipus al servici de la Corporació o a l'adquisició de béns que
pugues constituir actius fixos de caràcter patrimonial. Així mateix els grups polítics
municipals  hauran  de  portar  una  comptabilitat  específica  de  la  dotació  a  què  es
referix l'apartat 1 del present. Comptabilitat que haurà de ser posada a disposició del
Ple de la Corporació sempre que este ho demane.

5. Notifique's als grups municipals amb expressió dels recursos procedents.

-----------------------------------------------------
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4.  INTERVENCIÓ  Proposta aprovació  expedient  de  modificació  de  crèdits
extraordinaris 5/2019

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa de Comptes, Hisenda, Treball i Desenvolupament, Economia i Indústria,
en sessió ordinària celebrada el 26 de juliol 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, es manifesta a favor ja que suposa afavorir a la cooperativa i
únicament sol·licita aclariment sobre la modificació per a atendre  als gastos
de l'estudi a realitzar.

L'alcalde, explica la situació per la necessitat d'estar preparats davant de la
possibilitat de la ubicació de megaindustries per a fabricació de bateries de
qualsevol tipus. Segons la UE, s'ha previst que s'instal·len dos a Espanya. Hi
ha possibilitat de finançament amb fons europeus i, encara que estiga en fase
embrionària, és una aposta per al futur.

Rafael  Enrique  Beltràn  Domenech,  portaveu  grup  municipal  popular,
manifesta que votarà a favor ja que beneficia a la cooperativa i a la vista de
l'explicació  del  Sr.  alcalde  que aclarix  el  dubte  plantejada  en  la  comissió
informativa.

Acabat  el  debat  se  sotmet  l'assumpte  al  Ple  en  votació  ordinària  i  s'adopten  els
següents acords per unanimitat (Voten a favor: Antonio González Rodríguez, Davinia
Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino
Manzano Fuentes,  Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén Godoy Pérez,
Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner
i Ramón i Rafael Beltrán Domenech).

Identif: EXMOC/0022-2019 Crèdit extraordinari Cooperativa i projecte indústria

Sent necessari i inajornable per al pròxim exercici la concessió dels següents
crèdits extraordinaris:

-Adquisició d'una moto quad per a la seua posterior cessió a la Cooperativa Agrícola
d'Almussafes, que actuarà com a entitat col·laboradora de l'Administració, i la seua
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utilització per a fumigar marges i determinats punts de risc, com a figueres i altres
per al control de la mosca de la fruita.  El seu cost màxim s'estima en 11.000’00
euros.
-Consignació de 3.500’00 euros per a compra de fitosanitaris  per a la fumigació
contra la mosca de la fruita.

-Consignació de 3.000’00 euros per a retribuir a l'entitat col·laboradora en la gestió i
aplicació de les ajudes esmentades anteriorment.

-Contractació  d'un  estudi  sobre  potencial  de  desenrotllament  local  vinculat  a  la
iniciativa European Battery Alliance de la Unió Europea, el cost màxim se de la qual
estima en 18.029’00 euros.

Sent  possible  el  finançament  dels  dits  crèdits  extraordinaris  pels  mitjans
següents:

a) Per mitjà d'ingressos superiors procedents d'alienació d'inversions

-Ingressos procedents de la venda d'una parcel·la rústica 11.000’00 €

b) Per mitjà de baixa de crèdit en les següents aplicacions pressupostàries:

3420-18013-63200 Constr camp futbol i sustituc gespa 24.529’00€

Considerant que consta informe del Sr. Arquitecte en què fa constar que és
possible disposar de la quantitat de 24.600’00 euros de la partida corresponent a les
obres de construcció d'un camp de futbol i substitució de la gespa artificial existent.

Vist  la  qual  cosa,  i  prèvia  la  fiscalització  favorable  de  la  Intervenció
municipal el Ple de la Corporació adopta l'acord següent:

1.- Concedir els següents crèdits extraordinaris:

4220-227.06 “Estudis i treballs tècnics.- Indústria”  18.029’00 €
1720-221.99 “Subministraments.- Medi Ambient”    3.500’00 €
1720-226.99 “Altres Gastos.- Medi Ambient”    3.000’00 €
1720-624.00 “Adquisició de vehicles.- Medi Ambient”  11.000’00 €
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS  35.529’00 €

2.- El finançament es correspon:

a)  Per  mitjà  d'ingressos  superiors  recaptats  en  el  capítol  per  l'alienació  d'una
parcel·la de caràcter rústic, comptabilitzat en el concepte d'ingressos 601.00 de les
previsions d'ingressos, per un import de 11.000’00 euros.
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b)  Per  mitjà  de  sobrant  en  l'aplicació  pressupostària  3420-18013-63200,  per  un
import de 24.529’00 euros.

3.- Exposar al públic el present acord en els termes legalment establits.

-----------------------------------------------------

5. URBANISME. Proposta aprovació de la versió final del Pla general estructural,
del  Pla  d'ordenació  detallada  i  de  l'Expedient  d'avaluació  ambiental  i  territorial
estratègic.

Previ a donar compte de l'assumpte l'alcalde cedix la paraula a la secretària perquè
aclarix la modificació que, per qüestió d'estil que no de contingut, s'introduïx en el
dictamen  de  la  Comissió Informativa  d'Urbanisme,  Activitats,  Medi  Ambient,
Cementeri, Obres i  Serveis, en  sessió ordinària celebrada el  26 de juliol de 2019.
Esta modificació convé per a adequar-se a la fase de tramitació; dóna lectura a la part
dispositiva de l'acord, tal com queda després de la modificació.

Davinia  Calatayud  Sebastià,  regidora  delegada  d'Urbanisme,  explica  i  defén  la
proposta.

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 planteja dubtes sobre la tramitació i efectes de l'aprovació del Pla
General,  si  es  planteja  recurs  per  part  dels  que  han al·legat  i  no  s'els  ha
desestimat, i sobre la falta d'informes de les conselleries d'Educació i Cultura,
i Patrimoni.

L'alcalde  explica  la  tramitació  de  l'expedient  apuntant  que,  si  no  hi  ha
modificacions substancials, tot això, no afectarà la duració de la tramitació. I
cedix la paraula a l'arquitecte municipal present en la sessió perquè responga
els dubtes que es plantegen. El qual respon als nous dubtes que planteja la
portaveu de Compromís en segon torn d'intervencions.

Acabat  el  debat  se  sotmet l'assumpte al  Ple  en  votació ordinària i s'adopten els
següents  acords amb nou vots  a  favor dels integrants  del  grup municipal  PSOE
(Voten a favor: Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro
Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano Fuentes,  Mar Albuixech
Ponce, Pau  Bosch  Alepuz,  Belén  Godoy  Pérez i  Jaime  Wic  Rosa) i quatre
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abstencions,  dels  integrants  del  grup  municipal  Compromís  i  del  grup  popular
(S'abstenen Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra y Josep Magraner i
Ramón i Rafael Beltrán Domenech)

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  la  
ampliació  del  Parc  Industrial  Joan  Carles  I,  en  el  terme  municipal  de  
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 Juan
Carles I.
6. Estudi de detall de la Poma 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  Conselleria
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, se 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.

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  Genereal  Estructural
d'Almussafes i Pla d'Ordenació Detallada, inclosa l'Avaluació Ambiental Estratègica.
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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.

El 6 de juny de 2019 es va publicar en DOGV es va publicar la Versió
Preliminar del Pla General modificada, incloent-hi els informes i al·legacions que
sustenten la modificació proposada, per a sotmetre-la  a informació pública, amb
l'audiència de 20 dies, prevista en l'article 53.5 de la Lotup.

El  17  de  juliol  de  2019,  es  contesten  per  part  de  l'Equip  Redactor,  les
al·legacions presentades en la segona exposició al públic del Pla General.

El 22 de juliol de 2019, s'informa pels Serveis Tècnics i Jurídics el següent:

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.-   Conseqüència de  la  informació  pública,  s'han  presentat  dins  de
termini, dos al·legacions:

• Registre  Entrada  2185,  de  17  d'abril  de  2019,  del  senyor  CECILIO
ALCARAZ  ALBALADEJO,  referent  a  la  sol·licitud  realitzada  ja  el
24/02/2005, 14/03/2018, i reiterada en este escrit sobre l'edifici situat entre
els  carrers  Metge  Bosch  i  Sant  Cristòfol,  sol·licitant  en  síntesi  la  seua
adquisició per l'Ajuntament per a la seua demolició i la seua conversió en
una edificació dotacional.

• Registre d'Entrada 4158, de 4 de juliol de 2019 de la senyora ANA DUART
BOSH, pel que reitera l'argument que va presentar el seu ara difunt pare,
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sobre  la  parcel·la  amb  la  referència  cadastral  46035ª004001460000PW,
situada  en  sòl  no  urbanitzable  i  subjecta  a  una  declaració  d'interés
comunitari, sol·licitant que la seua classificació com a sòl urbà.

Per tant, tal com es reconeix en les mateixes, ambdós al·legacions reiteren
arguments i redunden en aspectes ja informats. En conseqüència, l'equip redactor ha
informat proposant la desestimació de les mateixes per aplicació de l'article 53 de la
LOTUP,  que  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.

SEGONA.- La pròrroga del document de referència de PGOU d'Almussafes està
concedida fins al 20 d'agost de 2019, per tant, correspon a l'òrgan promotor, elaborar
la Proposta de Pla, introduint les modificacions derivades del tràmit d'informació
pública quan les hi haja i formar  l'expedient d'avaluació ambiental i territorial
estratègica  per a remetre-ho 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, i 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.

El  contingut  de  l'expedient  d'avaluació  ambiental  i  territorial  estratègica
arreplegarà:
a) L'estudi ambiental i territorial estratègic.
b) Els resultats de les consultes, de la informació pública i del pla de participació
pública en els termes establits en l'apartat 4.c de l'article 51 d'esta llei.
c) La descripció de com s'han integrat en el pla o programa els aspectes ambientals,
funcionals i territorials,  i  de com s'han pres en consideració el document d'abast,
l'estudi  ambiental  i  territorial estratègic i  el resultat  de les consultes i  informació
pública.  També  es  descriurà  la  previsió  dels  efectes  significatius  sobre  el  medi
ambient i el model territorial que es derivaran de l'aplicació del pla o programa.
d)  La  justificació  que  s'han  complit  les  previsions  legals  pròpies  del  procés
d'elaboració i avaluació ambiental i territorial estratègica del pla o programa, amb les
particularitats del pla de participació pública.
e) L'anàlisi del compliment dels paràmetres, determinacions i documents exigibles
per a la formalització del pla, d'acord amb la legislació aplicable, proposant també
mesures de seguiment.

Segons  l'article  54.  3  de  la  LOTUP,  l'anàlisi  tècnica  de  l'expedient  que
realitzarà l'òrgan ambiental i territorial, considerarà els aspectes següents:
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“a) Verificarà que l'expedient d'avaluació ambiental i territorial estratègica continga
el que preveu l'apartat anterior.
b) Analitzarà els impactes significatius de l'aplicació del pla o programa en el medi
ambient i el territori, que inclourà l'evolució dels elements del medi ambient que
prendrà en consideració el canvi climàtic.

Si, una vegada realitzat l'anàlisi tècnica de l'expedient d'avaluació ambiental
i territorial estratègica, l'òrgan ambiental i territorial concloguera que la informació
pública o les consultes no s'han realitzat  d'acord amb esta llei  o que es requerix
informació addicional per a formular la declaració ambiental i territorial estratègica,
sol·licitarà l'esmena o ompliment a l'òrgan promotor o substantiu en els termes de la
legislació de l'Estat sobre avaluació ambiental. Si, transcorreguts tres mesos, l'òrgan
ambiental i territorial no haguera rebut l'esmena de l'expedient o la documentació
addicional requerida, o si, una vegada presentada, fora insuficient, de conformitat
amb la legislació de l'Estat  en matèria d'avaluació ambiental  i  de règim jurídic i
procediment administratiu comú, procedirà a l'arxivament de les actuacions, donant
per finalitzada l'avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment ordinari.
Contra esta resolució podran interposar-se els recursos legalment procedents en via
administrativa i judicial si és el cas.

La LOTUP en el dit article 54 i següents, contínua amb el procediment i els
passos que s'ha de seguir per a l'aprovació definitiva:

5. L'òrgan ambiental i territorial continuarà amb el procediment sempre que
dispose  dels  elements  de  juí  suficients  per  a  realitzar  l'avaluació  ambiental  i
territorial estratègica. Si en l'expedient d'avaluació ambiental i territorial estratègica
no  constara  algun  dels  informes  de  les  administracions  públiques  afectades,
consultades d'acord amb el que preveu este capítol, i l'òrgan ambiental i territorial no
disposara d'elements de juí suficients per a realitzar l'avaluació ambiental i territorial
estratègica,  actuarà  d'acord  amb  allò  que  s'ha  previst  per  a  este  supòsit  en  la
legislació de l'Estat en matèria d'avaluació ambiental.

6. Una vegada realitzat l'anàlisi tècnica i quan, si és el cas, s'haja completat
l'estudi ambiental i territorial estratègic, l'òrgan ambiental i territorial formularà la
declaració ambiental  i  territorial  estratègica.  Esta  declaració tindrà una exposició
dels fets, que resumisca les principals fites del procediment, incloent-hi els resultats
de les consultes, així com de la informació pública, i les determinacions, mesures o
condicions finals que hagen d'incorporar-se en el pla o programa, amb caràcter previ
a la seua aprovació definitiva.

7.  La  declaració  ambiental  i  territorial  estratègica  serà  coherent  amb  el
document d'abast i les altres actuacions de l'administració autonòmica al llarg del
procediment. L'òrgan ambiental i territorial podrà aplicar nous criteris motivats per
circumstàncies sobrevingudes de caràcter rellevant, sempre que siguen degudament
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justificades,  o  per  haver  transcorregut  més  de  dos  anys  des  del  seu  anterior
pronunciament.  La  declaració  ambiental  i  territorial  estratègica  ha  de  ponderar  i
harmonitzar el resultat dels informes i documents que precedisquen la seua emissió,
amb una valoració raonada de la seua rellevància i contingut, resolent amb motivació
pròpia sobre les determinacions finals que hagen d'incorporar-se al pla o programa o,
si és el cas, sobre la inviabilitat ambiental o territorial del pla o programa en els
termes proposats.

8. La declaració ambiental i territorial estratègica s'emetrà en el termini
màxim de  tres  mesos des  de  la  presentació  de  tota  la  documentació  davant  de
l'òrgan ambiental i territorial; termini que l'esmentat òrgan podrà prorrogar per altres
tres mesos, quan la complexitat de l'assumpte ho requerisca. Es publicarà en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana la declaració ambiental i territorial estratègica i
es posarà a disposició del públic en la pàgina web de la Generalitat.

9. La declaració ambiental i territorial estratègica tindrà naturalesa d'informe
preceptiu i determinant. Per tant, no serà susceptible de cap recurs, sense perjuí de
què, si és el cas, procedisquen en via judicial contenciós–administrativa davant de la
disposició de caràcter general que haguera aprovat el pla o programa, o bé, sense
perjuí de què procedisquen en via administrativa o judicial davant de l'acte, si és el
cas, d'aprovació del pla o programa.

TERCERA.- APROVACIÓ DEL PLA O PROGRAMA SOTMÉS A AVALUACIÓ
AMBIENTAL  I  TERRITORIAL  ESTRATÈGICA  I  PUBLICITAT.   Article 55
LOTUP.

“1.  Una vegada emesa la  declaració ambiental  i  territorial  estratègica,  es
remetrà  a  l'òrgan  promotor  als  efectes  que  incloga  en  el  pla  o  programa,  si  les
haguera,  les  determinacions  establides  en  l'esmentada  declaració,  abans  de
l'aprovació  del  pla  o  programa.  Si  l'òrgan  promotor  no  fóra  el  competent  per  a
l'aprovació definitiva del pla o programa, haurà de remetre la proposta de pla i la
declaració ambiental  i  territorial  estratègica a l'òrgan que, conforme a l'article 44
d'esta  llei  o  a  la  seua  legislació  sectorial,  ostente  la  competència  per  a  la  seua
aprovació definitiva.

2. L'òrgan competent resoldrà sobre l'aprovació del pla o programa d'acord
amb esta llei o amb la normativa sectorial aplicable,  verificant la inclusió de les
determinacions  de  la  declaració  ambiental  i  territorial  estratègica  i  prenent  en
consideració raonada els estudis i documents sectorials que l'acompanyen. El termini
per a l'aprovació definitiva dels plans urbanístics i territorials serà de tres mesos des
de la recepció de la documentació completa.

3.  Quan  les  objeccions  a  l'aprovació  definitiva  afecten  àrees  o
determinacions  tan concretes  que,  prescindint  d'elles,  el  pla  es  puga aplicar  amb
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coherència,  este  s'aprovarà  definitivament,  excepte  en  la  part  objecte
d'inconvenients,  que quedarà en suspens fins a  la  seua rectificació en els  termes
precisats per la resolució aprovatòria. Si els inconvenients són d'abast limitat i poden
esmenar-se amb una correcció tècnica específica consensuada amb l'òrgan promotor,
l'aprovació  definitiva  se  supeditarà  en  la  seua  eficàcia  a  la  mera  formalització
documental de la dita correcció. La resolució aprovatòria pot delegar en un òrgan
subordinat, inclús unipersonal, la facultat de comprovar que la correcció s'efectua en
els termes acordats, i, verificat açò, ordenar la publicació de l'aprovació definitiva.

4.  Si  amb  caràcter  previ  a  l'aprovació  definitiva  del  pla  fóra necessari
sol·licitar nous informes, en el cas que, transcorregut el termini establit per a la
seua emissió, esta no es produïra, o existira contradicció en el contingut de dos o més
informes, s'actuarà De conformitat amb el que establix l'apartat 4 de l'article 53.

5.  Als  efectes  d'allò  que  s'ha  regulat  en  l'apartat  anterior,  s'entén  per
correccions  aquelles  que  tinguen  per  objecte  la  incorporació  de  modificacions,
determinacions  o  continguts  a  l'instrument  de  planejament  en  tramitació,  en  els
termes que s'indiquen en l'acord aprovatori supeditat, sense implicar un nou acord
aprovatori,  o  que  es  referisquen  a  la  forma  de  presentació  del  document,  com
l'elaboració d'un Text refós o altres supòsits anàlegs.

6. Junt amb el document de pla o programa, per a la seua aprovació, l'òrgan
promotor haurà de presentar un document amb el contingut de les lletres b i c de
l'apartat 1 de l'article següent.

7. L'acord d'aprovació definitiva dels plans urbanístics municipals, junt amb
les seues normes urbanístiques, es publicarà, para la seua entrada en vigor, en el
butlletí oficial de la província. L'acord d'aprovació definitiva de la resta de plans,
junt amb les seues normes urbanístiques, es publicarà, para la seua entrada en vigor,
en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  Valenciana.  Esta  publicació  inclourà  els
documents següents:
a)  La  resolució  per  la  qual  s'adopta  o  aprova  el  pla  o  programa  aprovat  i  una
referència  a  la  direcció  de  la  pàgina  web  en  què  l'òrgan  substantiu  posarà  a
disposició del públic el contingut íntegre del dit pla o programa.
b) La declaració ambiental i territorial estratègica.
c) Les raons de l'elecció de l'alternativa seleccionada, en relació amb les alternatives
considerades,  i  les  mesures  adoptades  per  al  seguiment  dels  efectes  en  el  medi
ambient i el territori derivats de l'aplicació del pla o programa.

8. Els plans entraran en vigor als quinze dies de la seua publicació.

9. Tota la documentació es presentarà segons els formats establits en l'annex
IX d'esta llei.
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CONCLUSIÓ

Per tot l'anterior, en compliment de l'article 22.2.c) de la LRBRL, es proposa
a  l'Alcalde  que  sotmeta  al  Ple  la  proposta  de  la  Versió  Final  del  Pla  General
Estructural  i  del  Pla  d'Ordenació  Detallada,  així  com de  l'Expedient  d'Avaluació
Ambiental  i  Territorial  Estratègic,  per  haver  finalitzat  la  informació  pública  i
l'audiència als afectats, sense que s'hagen realitzat modificacions en el text publicat,
per no haver-se estimat les al·legacions presentades; i aprovat el mateix es remeta a
la Conselleria d’Habitatge, Obres Publiques i Vertebració del Territori, per a la seua
aprovació definitiva.

En virtut d'allò que s'ha exposat, l'Ajuntament Ple adopta l'acord següent:

Primera.- Sotmetre al Ple de la Corporació per a la seua aprovació per ser
de la seua competència, en virtut de l'article 22.2.c) de la LRBRL  la proposta de la
Versió Final del Pla General Estructural i del Pla d'Ordenació Detallada, així com de
l'Expedient  d'Avaluació  Ambiental  i  Territorial  Estratègic,  per  haver  finalitzat  la
informació  pública  i  l'audiència  als  afectats,  sense  que  s'hagen  realitzat
modificacions  en  el  text  publicat,  per  no  haver-se  estimat  les  al·legacions
presentades.

Segon.- Aprovat el mateix es  remetrà a la Conselleria  d’Habitatge, Obres
Publiques i Vertebració del Territori, per a la seua aprovació definitiva.

-----------------------------------------------------

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 12.40  hores
del dia d'inici; de tot això s'estén esta acta autoritzada per mi la secretària, en unió de
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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