M.I. AJUNTAMENT DE LLÍRIA
Ciutat de la Música
(Camp del Túria)

Plaça Major 1
46160 LLÍRIA
Telèfon 962 79 82 82
Fax 962 79 07 96

SECRETARIA GENERAL
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA
DÍHUIT DE FEBRER DE DOS MIL DEU

ASSISTENTS
ALCALDE PRESIDENT:
Sr. Manuel Izquierdo Igual
REGIDORS:
Sr. José Ricardo Escobedo Lacruz
Sra. María del Remedio Mazzolari Tortajada
Sr. Roberto Enguídanos Torres
Sra. Natalia Merino Vicent.
Sr. Ángel Civera Cotanda.
Sra. Amparo Viñuales Blecua.
Sr. Salvador Oliver Castellano.
Sr. Miguel José Cortés Gil.
Sra. Asunción Subiela Moros.
Sra. Concepción Igual Silvestre.
Sr. Alfred Rodilla Palacio.
Sra. Mª José Pérez Lapiedra.
Sr. José Luis Pérez Veses
Sr. José Guardiola Baidal
Sra. Salvadora Catalá Martínez
Sr. Francisco Javier García Latorre
Sra. Inmaculada Riera Lloret.
Sr. Sebastián A. Martos Amezcua.
Sr. Rafael Cotanda Carpio.
Sra. Maria Isabel Agustí Santes
INTERVENTOR:
Sr. Gustavo A. Segura Huerta.
VICESECRETÀRIA GENERAL:
Sra. Ana Mª. Montecatini Ariznavarreta

A la ciutat de Llíria, el díhuit de feber de dos mil deu, a les dènou hores, es reunix
l'Ajuntament ple a l'edifici de Ca la Vila a fi de celebrar sessió ordinària, en primera convocatòria,
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amb l'assistència dels senyors regidors més amunt indicats, presidits per l'alcalde Sr. Manuel
Izquierdo Igual i assistits per la vicesecretària general Sra. Ana Mª. Montecatini Ariznavarreta.
La presidència obri l'acte públic i, per ordre seua es dóna compte dels assumptes continguts
en l'ordre del dia de la convocatòria, i s'adopten els següents:

ACORDS

PART RESOLUTIVA

1.- Canvi de data del ple ordinari del mes de març per al dijous dia 25 de març.
El ple de la corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 28 de juny de 2007, va
adoptar l'acord que les sessions ordinàries que celebren mensualment, de conformitat amb allò que
establix l'article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, se
celebraren el tercer dijous de cada mes.
Atés que el tercer dijous del pròxim mes de març és vespra de la festivitat de Sant Josep.
Vists l'article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i l'article 47.1 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d'abril.
La corporació municipal per unanimitat,

ACORDA:

Primer.- Modificar la data de celebració de la sessió plenària ordinària del mes de març que
tindrà lloc el dia 25 d'eixe mes.
Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'edictes
de l'Ajuntament per a coneixement general.

2.- Encàrrec als tècnics municipals de l'elaboració d'un projecte d'electrificació i
il·luminació del tram del carril bici que va del Centre Cívic el Prat a l'ermita de Sant Vicent.

Vista la publicació de l'ordre 1/2010 de 15 de gener de 2010, de la Conselleria
d'Infraestructures i Transports, DOCV 6192, per la qual es convoquen per a l'exercici 2010 les
ajudes a ens locals en matèria d'electrificació rural (PLAVER-20101)
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Atés que una de les accions a què poden ser destinades els projectes d'inversió és la de
donar suport a les instal·lacions d'enllumenat exterior adscrites a il·luminar zones de domini públic,
com ara parcs, jardins i passos elevats o soterranis per a vehicles o persones.
Atés que una de les obres que s'han inclòs en el nou Pla Estatal d'Inversió Local el 2010
(PEIL 2010) és la millora del carril bici que va del nucli urbà al parc de Sant Vicent, i que esta
infraestructura té un tram important, que va des d'on finalitza el Centre Cívic el Prat fins a l'ermita
de Sant Vicent, sense enllumenar.
Atés que davant de l'ermita de Sant Vicent hi ha una zona d'aparcament de minusvàlids i
una altra zona d'aparcament només passar el túnel de la CV-25 sense enllumenat.
Atés que a l'interior del parc de Sant Vicent per fer la volta a la nit hi ha uns trams que
encara queden sense llum.
La corporació municipal, per unanimitat,
ACORDA

ÚNIC.- Encarregar als servicis tècnics municipals que elaboren el projecte d'electrificació i
enllumenament del tram de carril bici sense enllumenar que va des d'on finalitza el Centre Cívic el
Prat fins a l'ermita de Sant Vicent, la zona d'aparcaments davant de l'ermita de Sant Vicent i algunes
zones interiors del parc.

3.- Proposta de modificació del conveni de manteniment de la urbanització “Vall de
Llíria” (sector residencial Maimona-Contienda).
Vist que, per acord del Ple municipal de 17 de maig de 2007, es va aprovar el conveni
urbanístic entre l'Ajuntament de Llíria i els representants de les comunitats de propietaris de les illes
1 a 5 del sector residencial Maimona-Contienda, conegut com a urbanització “Vall de Llíria”, per
fer-ne el manteniment.
Atés que, transcorreguts més de dos anys de la vigència del conveni, es considera
convenient adaptar-lo a les necessitats dels residents i a la capacitat de gestió de l'Ajuntament, per la
qual cosa s'ha aconseguit un acord entre ambdós parts.
Vist el que establixen el conveni de l'any 1993, que es referix l'acord del Ple de 17 de maig
de 2007, en el Programa d'Actuació Urbanística i en el Pla Parcial d'ordenació detallada del sector
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residencial Maimona-Contienda, el Pla General d'Ordenació Urbana de Llíria de 2003 i el Text
Refós d’este de 2006, així com el que disposa la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística
Valenciana, i el Reglament aprovat per Decret 67/2006, de 19 de maig, després del dictamen previ
de la Comissió Informativa d'Urbanisme.
Sotmesa a votació per la presidència l'esmena presentada pels regidors Rafael Cotanda
Carpio i Mª Isabel Agustí Santes, oferix el resultat següent: és rebutjada per onze vots en contra del
grup PP, set abstencions dels grups PSPV-PSOE i EUPV-EV i dos vots a favor del grup No
adscrits.
Sotmés a votació per la presidència el dictamen de la comissió municipal informativa
d'Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, oferix el resultat següent: La corporació municipal, per
díhuit vots a favor dels grups PP, PSPV-PSOE i EUPV-EV, i dos abstencions del grup No adscrits,
(el Sr. José Luis Pérez no vota ja que manifesta interés particular per l'assumpte).
ACORDA:
1r.- Aprovar, en els mateixos termes, la modificació del conveni urbanístic entre
l'Ajuntament de Llíria i els representants de les comunitats de propietaris de les illes 1 a 5 del sector
residencial Maimona-Contienda, conegut com a urbanització Vall de Llíria, per al manteniment
d’esta, aprovat pel Ple municipal el 17 de maig de 2007, i el text íntegre del qual s'unix com a annex
I al present acord.
2n.- Facultar l'alcalde president per firmar el document en què es formalitza la modificació
de l'esmentat conveni urbanístic.
3r.- Notificar el present acord a les comunitats de propietaris de l'esmentada urbanització.
4t.- Este acord queda supeditat en els efectes al fet que es desistisca del recurs contenciós
administratiu, procediment ordinari núm. 828/09, interposat davant el jutjat contenciós
administratiu núm. 4 de València, així com que se subscriga el compromís de no interposar
qualsevol altre recurs contra l'Ajuntament de Llíria per raó del manteniment de la urbanització.

ANNEX I.- MODIFICACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC PER AL MANTENIMENT
DE LA URBANITZACIÓ “VALL DE LLÍRIA”
“A Llíria, el …. de febrer de dos mil deu.

REUNITS
D'una part, el Sr. MANUEL IZQUIERDO IGUAL, alcalde president de l'Ajuntament de
Llíria, que actua en nom i representació d'este d'acord amb l'article 21.1.b) de la vigent Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
D'una altra part, el Sr. ........................................, major d'edat, veí de ............, carrer
..........................................., núm. ........, amb DNI/NIF núm. ..................................................., en
representació de la comunitat de propietaris de l'illa núm. 1 de la urbanització Vall de Llíria, i amb
domicili a l'efecte de notificacions a .................................., carrer ..........................................., núm.
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......., CP........., i telèfon ...................., facultat per a la firma d'este conveni mitjançant un acord de la
comunitat de data ..................................
El
Sr.
........................................,
major
d'edat,
veí
de
............,
carrer
..........................................., núm. ........, amb DNI/NIF núm. ..................................................., en
representació de la Comunitat de propietaris de l'illa núm. 2 de la urbanització Vall de Llíria, i amb
domicili a l'efecte de notificacions a .................................., carrer ..........................................., núm.
......., CP........., i telèfon ...................., facultat per a la firma d'este conveni mitjançant un acord de la
comunitat de data ..................................
El
Sr.
........................................,
major
d'edat,
veí
de
............,
carrer
..........................................., núm. ........, amb DNI/NIF núm. ..................................................., en
representació de la Comunitat de propietaris de l'illa núm. 3 de la urbanització Vall de Llíria, i amb
domicili a l'efecte de notificacions a .................................., carrer ..........................................., núm.
......., CP........., i telèfon ...................., facultat per a la firma d'este conveni mitjançant un acord de la
comunitat de data ..................................
El
Sr.
........................................,
major
d'edat,
veí
de
............,
carrer
..........................................., núm. ........, amb DNI/NIF núm. ..................................................., en
representació de la Comunitat de propietaris de l'illa núm. 4 de la urbanització Vall de Llíria, i amb
domicili a l'efecte de notificacions a .................................., carrer ..........................................., núm.
......., CP........., i telèfon ...................., facultat per a la firma d'este conveni mitjançant un acord de la
comunitat de data ..................................
El
Sr.
........................................,
major
d'edat,
veí
de
............,
carrer
..........................................., núm. ........, amb DNI/NIF núm. ..................................................., en
representació de la Comunitat de propietaris de l'illa núm. 5 de la urbanització Vall de Llíria, i amb
domicili a l'efecte de notificacions a .................................., carrer ..........................................., núm.
......., CP........., i telèfon ...................., facultat per a la firma d'este conveni mitjançant un acord de la
comunitat de data ..................................

Ambdós parts es reconeixen competència i capacitat suficients per a obligar-se mútuament,
i de comú acord
E X P O S E N

I.- Que, per acord del ple municipal de 17 de maig de 2007, es va aprovar el conveni
urbanístic entre l'Ajuntament de Llíria i els representants de les comunitats de propietaris de les illes

5

1 a 5 del sector residencial Maimona-Contienda, conegut com a urbanització “Vall de Llíria”, per al
manteniment d’esta.
II.- Que, transcorreguts més de dos anys de la vigència del conveni, es considera convenient
adaptar-lo a les necessitats dels residents i a la capacitat de gestió de l'Ajuntament, per això s'ha
aconseguit un acord entre ambdós parts que es formalitza per mitjà del present document, amb
subjecció a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Es modifica la clàusula primera del conveni aprovat pel Ple el 17 de maig de
2007, que queda redactada de la manera següent:
“Primera.- La conservació i el manteniment de les diferents obres i servicis de la
urbanització Vall de Llíria, que inclou també totes les reparacions i els canvis que siguen necessaris,
es realitzarà de la manera següent:
a) Xarxa de distribució d'aigua potable. Es realitzarà pel concessionari del servici municipal
d'abastiment d'aigua potable i els propietaris de parcel·les edificables de la urbanització les pagaran
quantitats que l'Ajuntament aprove per la prestació dels dits servicis i que s'instrumentaran per mitjà
d'ordenança fiscal.
b) Xarxa de clavegueram, embornals, estació depuradora i estació de bombament. Es
realitzarà per l'Ajuntament, i els propietaris de parcel·les edificables de la urbanització pagaran les
quantitats que aquell aprove per la prestació dels dits servicis i que s'instrumentaran per mitjà
d'ordenança fiscal.
Per assegurar el funcionament correcte de l'estació depuradora s'han executat ja les següents
obres l'any 2009: canvi de la reixa de desbast de sòlids gruixuts, modificació del sobreeixidor,
col·locació de 4 boies, canvi de les bombes d'impulsió, reparació de la bomba per a reserva i
col·locació de la porta en tancament metàl·lic.
c) Arreplega i abocament de residus sòlids urbans de qualsevol classe. Es realitzarà per
l'Ajuntament, i els propietaris de parcel·les edificables pagaran les quantitats que l'Ajuntament
aprove per la prestació dels dits servicis i que s'instrumentaran per mitjà d'ordenança fiscal.
d) Conservació de calçades i voreres, neteja viària i hidrants contra incendis. Es realitzarà a
càrrec dels propietaris de les parcel·les edificables.
La neteja viària serà assumida per l'Ajuntament de Llíria, i la data de prestació del servici
estarà supeditada a l'adjudicació de la contracta, per la qual cosa pot començar enguany o a partir de
l'1 de gener de 2011.
L'Ajuntament exigirà als promotors de llicències d'obra a les parcel·les edificables de la
urbanització, el dipòsit d'una fiança per garantir la reposició dels servicis afectats i els reclamarà la
reparació o el pagament dels que resulten deteriorats com a conseqüència de l'execució de les
referides obres.
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e) Manteniment de l'enllumenat públic. Es realitzarà pels propietaris. El consum de
l'enllumenat públic es realitzarà per l'Ajuntament de Llíria a partir de l'1 de gener de 2010.
f) Manteniment de zones verdes i xarxa de reg, amb el corresponent consum d'aigua: Es
realitzarà a càrrec dels propietaris de les parcel·les edificables fins al 31 de desembre de 2010. A
partir de l'1 de gener de 2011 es realitzarà per l'Ajuntament de Llíria, amb els arreglaments, els
canvis i les modificacions de jardineria que estime convenients. L'any 2009 ja ha reparat els
aspersors a la parcel·la del club social.
L'Ajuntament establirà, de comú acord amb els representants veïnals de la urbanització,
l'aplicació d'un horari d'estiu i un altre d'hivern per al tancament al públic de les zones verdes de la
urbanització, i en tindrà una clau el representant de les comunitats de propietaris i una altra la
Policia Local. Es col·locarà un cartell indicatiu de l'horari a la porta d'entrada en cada zona verda.
La Policia Local controlarà el compliment de l'horari que s'establisca. El dit horari serà el següent,
sense perjuí del que puga acordar-se amb l'alcaldia en un altre moment:
- Hivern: de l'1 de novembre al 31 de març, de 9.00 a 17.30 hores.
- Estiu: de l'1 d'abril al 30 de setembre, de 9.00 a 22.00 hores.
- Tardor: de l'1 al 31 d'octubre, de 9.00 a 19.00 hores.
L'Ajuntament de Llíria es compromet a realitzar l'any 2010 les actuacions següents:
a) Neteja i tancament de la parcel·la destinada a ús dotacional escolar, que és de propietat
municipal.
b) Neteja dels embornals al camí de la Comtessa per facilitar l'evacuació de les aigües
pluvials.
c) Resolució del problema de replega de les aigües pluvials en un tram del carrer del Baix
Segura.
d) Reparació del mur de contenció al final d'un cul-de-sac, amb l'autorització prèvia del
propietari de la parcel·la confrontant per accedir-hi i poder executar millor els treballs.
e) Resolució dels problemes d'arrossegament de terres per aigües pluvials a la zona
esportiva.
f) Reparació i, si escau, eliminació dels sifons de la xarxa de séquies, la titularitat de la qual
correspon a la Comunitat de Regants del Pou de Sant Francesc, sense perjuí de les mesures que
s'adopten sobre el finançament de les dites obres.
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h) Col·locació de ressalts i reductors de velocitat, així com reposició de senyalització
vertical i horitzontal. Es realitzarà per l'Ajuntament, amb la sol·licitud prèvia dels propietaris en què
s’indiquen els punts afectats, i sempre que els tècnics municipals emeten un informe favorable a la
instal·lació”.
SEGONA.- Les comunitats de propietaris de la urbanització “Vall de Llíria” es
comprometen a desistir del recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 828/09,
interposat davant el jutjat contenciós administratiu núm. 4 de València, així com a interposar
qualsevol altre recurs contra l'Ajuntament de Llíria per raó del manteniment de la urbanització.
TERCERA.- La resta del conveni aprovat el 17 de maig de 2007 es manté en els mateixos
termes.
La present modificació de l'esmentat conveni produirà efectes una vegada aprovat pel Ple
municipal, la qual cosa es notificarà a les comunitats de propietaris.
I després de llegit i trobat conforme, es firma el present document, en exemplar duplicat i
en unitat d'acte, al lloc i la data abans indicats.

L'ALCALDE

LES COMUNITATS DE PROPIETARIS”

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

Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sr. Rafael Cotanda, regidor del grup No adscrits.
Nosaltres estem d’acord amb la major part del conveni, però hi presentem una esmena que
fa veure que en l'apartat f no s'actua de la manera més correcta per al conjunt dels llirians. Veiem
que l'Ajuntament ha realitzat un important esforç en el conveni. Es podria plantejar una altra opció
arran d'un estudi, però considerem que l'Ajuntament no té per què mantindre estes zones.
- Sra. Dora Catalá, regidora del grup municipal PSPV-PSOE.
Nosaltres, en esta esmena, ens abstindrem perquè si se suprimix el punt f se suprimirà quasi
tot el cos del conveni, i nosaltres estem a favor del conveni.
- Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Este conveni feia falta i dóna pas al fet que els espais públics siguen gestionats per una
entitat pública com és l'Ajuntament. L'esmena, l'entenem quant al cost del manteniment de la zona
verda, ja que la gespa que comporta supera quatre vegades el que hi ha al parc de la Bombilla.
Supose que amb el pas del temps s'adequarà en el cost a plantes més econòmiques.
- Sra. Reme Mazzolari, regidora delegada d'Urbanisme.
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Vull comentar al Sr. García que són tres zones verdes, cada una de la mateixa grandària que
el parc de la Bombilla.
Votarem en contra de l'esmena, ja que considerem a les urbanitzacions com un barri més de
Llíria. És lògic i raonable que, si és un espai públic, se’n faça càrrec l'Ajuntament.
Vull agrair als veïns de Vall de Llíria la seua paciència, ja que els recursos de l'Ajuntament
són limitats i admeten que ho fem a poc a poc.
Este conveni està dins del Pla Parcial detallat que va aprovar, el juny de 1996, la Comissió
Territorial d'Urbanisme. En un apartat diu: “els particulars i, si escau, l'entitat urbanística
col·laboradora podran establir en un conveni amb l'Ajuntament formes de mantindre i gestionar tant
aquelles infraestructures d'utilitat pública com l'organització interna de les illes”. Per tant, està
perfectament dins d'eixe pla.
Obert el segon torn de debat per la presidència, hi intervenen:

- Sra. Dora Catalá, regidora del grup municipal PSPV-PSOE.
Dins de l'informe indica que les urbanitzacions estan decebudes. No creia que ja ho sabien
fins al punt de posar-ho en els informes, espere que siga un error d'escriptura. Que la resta
d'urbanitzacions no hagen d'arribar a un contenciós com els ha passat a estos veïns, sense desbordar
les capacitats del nostre Ajuntament i adequant les zones a la capacitat del nostre Ajuntament. Ens
alegrem de l'aprovació d'este conveni perquè creiem que és positiu tant per als veïns com per a
l'Ajuntament.
- Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Nosaltres compartim el conveni, i igual que es farà en el tema de les palmeres que se’n
reduirà el nombre, també es pot substituir per un altre tipus d'arbratge més mediterrani que té menor
cost i menys manteniment.
- Sr. Rafael Cotanda, regidor del grup No adscrits.
Estem d'acord amb el conveni, però no amb l'apartat f. també hem llegit el Pla Parcial
d'ordenació detallada i reflectix que tots els servicis són a càrrec dels propietaris. Si una persona
compra una parcel·la en eixa unitat sap les càrregues que té eixa unitat, nosaltres també estem a
favor que les urbanitzacions siguen un barri més de Llíria.
El punt f no hauria ser així perquè per al conjunt del poble de Llíria suposa un gasto
significatiu.
- Sra. Reme Mazzolari, regidora delegada d'Urbanisme.
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La paraula “decebudes” és un error material.
Quant al tema de les zones verdes, sí que està previst fer-hi canvis, inclús queda reflectit en
el punt f del conveni.
Sr. Cotanda, si s'ha llegit el Pla d'ordenació detallada, llija-se'l tot; perquè diu el que vosté
comenta, però també deixa la porta oberta a conveniar amb l'Ajuntament formes per a mantindre i
gestionar tant aquelles parts d'infraestructura de titularitat pública com l'organització interna de les
illes. L'organització interna de les illes són zones privades, estem assumint a poc a poc el cost de les
zones públiques de titularitat municipal.
Vull reiterar el meu agraïment a tots els veïns de Vall de Llíria per la seua col·laboració i
paciència, que han estat fent front al manteniment de les zones públiques de titularitat municipal.

4.- Ordenança municipal d'imposició del cànon d'urbanització a la UE 18- Montblanc.

Vista l'ordenança municipal reguladora de la imposició del cànon d'urbanització per a les
obres d'electrificació de la UE-18-Montblanc.
Atés que l'esmentada ordenança va ser aprovada inicialment per acord del ple municipal de
19 de novembre de 2009, i que va ser objecte d'informació pública per un termini de 30 dies hàbils
per mitjà d'anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la província de 24 de novembre de 2009 i en el
diari “Las Provincias” de 26 de novembre de 2009, així com a audiència dels interessats per mitjà
de notificació personal, amb el resultat que consta en l'expedient.
Atés que durant l'esmentat termini legal s'han presentat les al·legacions següents: José
Romero Sánchez, presentada el 22 de desembre de 2009 (registre d'entrada núm. 21.942); Salvador
Sancenón Latorre, presentada el 22 de desembre de 2009 (registre d'entrada núm. 21.943); i José
Llopis Damiá el 14 de gener de 2010 (registre d'entrada núm. 512), les quals han rebut informes del
Departament d'Urbanisme en sentit desestimatori per les raons que s'exposen en l'annex I del
present acord.
Vist el que disposa l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local; la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, i el Reglament
d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística Valenciana, aprovat per Decret 67/2006, de 19 de
maig, després del dictamen previ de la Comissió Informativa d'Urbanisme.
La corporació municipal, per setze vots a favor dels grups PP i PSPV-PSOE, dos
abstencions del grup No adscrits i tres vots en contra del grup EUPV-EV,
ACORDA:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades per José Romero Sánchez, Salvador Sancenón
Latorre i José Llopis Damiá, pels motius que s'exposen en l'annex I del present acord.
2n.- Aprovar definitivament l'ordenança municipal reguladora de la imposició del cànon
d'urbanització per a les obres d'electrificació de la UE-18-Montblanc.
3r.- Publicar la dita ordenança en forma reglamentària.

10

M.I. AJUNTAMENT DE LLÍRIA
Ciutat de la Música
(Camp del Túria)

Plaça Major 1
46160 LLÍRIA
Telèfon 962 79 82 82
Fax 962 79 07 96

SECRETARIA GENERAL
A.M.A/avm.

4t.- Facultar la regidora delegada d'Urbanisme per a l'execució del present acord.

ANNEX

“ORDENANÇA REGULADORA DE LA IMPOSICIÓ DEL CÀNON
D'URBANITZACIÓ PER A LES OBRES D'ELECTRIFICACIÓ DE LA UE-18MONTBLANC.-

Article 1.- Fonamentació legal. Objecte.1. La present ordenança municipal es dicta a l'empara dels articles 42.2.c), 189 i cc. De la
Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, i preceptes concordants del Reglament
d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística Valenciana, així com fent ús de la potestat
reglamentària reconeguda en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
2. Esta ordenança té com a objecte imposar el cànon d'urbanització, que consistix en el
mecanisme de repartiment del cost d'execució de les obres d'infraestructures elèctriques en la UE
18-Montblanc que es detallen en l'apartat 3 d'este article, i l'execució i finançament de la qual no pot
ser diferida en el temps per tal com és imprescindible anticipar la implantació d'esta infraestructura
complementària per a la total urbanització dels solars de la unitat d'execució 27-A-Gelardo, limítrof
amb aquella, a fi que disposen de connexió elèctrica exterior per integrar-los en les xarxes existents,
i que se situen físicament fora de la dita unitat i dins de l'àmbit de la UE-18.
3. La utilitat comuna d'estes obres per a la unitat d'execució 18, està justificada per les raons
tècniques següents :
.- Segons les condicions imposades per Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., a l'hora de
l'execució de les obres d'electrificació no poden existir línies aèries de mitjana tensió que
sobrevolen els terrenys de les unitats d'execució. A causa d'això s'ha de procedir al desmuntatge de
la línia aèria de mitjana tensió a 20 kV existent que sobrevola parcel·les corresponents a la UE-18
Montblanc.
El desmuntatge de la dita línia aèria comporta que es procedisca a realitzar la reforma del
centre de transformació existent a la UE-18 Montblanc, denominat "Baldomero Prieto", per a poder
realitzar-hi la connexió per mitjà d'una línia subterrània de mitjana tensió.
.- La línia subterrània de mitjana tensió que s’ha d’executar hauria sigut prou dimensionada
amb una única línia de simple circuit, però per beneficiar la UE-18 Montblanc es realitza una línia
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subterrània de mitjana tensió de doble circuit, que realitzarà l'entrada i eixida al centre de
transformació que s’ha de reformar, de manera que hi quedarà el mateix anell, complint amb les
condicions de subministrament als centres de transformació a zones urbanes exigides per la
companyia subministradora.
.- Així mateix, es procedix a realitzar el desmuntatge de dos trams de xarxes aèries de baixa
tensió existents en les proximitats del centre de transformació que estan construïdes amb conductors
nus de coure. El desmuntatge es realitza per millorar i adequar a la normativa vigent l'accés al
centre de transformació. Igualment, es preveuen part dels treballs que s'hauran de realitzar en la dita
unitat d'execució, ja que la companyia subministradora obligarà al seu moment a realitzar el
desmuntatge de totes les línies aèries de baixa tensió per mitjà de conductors nus en l'interior de
l'esmentada unitat 18.
.- La realització de les obres té un altre avantatge que cal considerar, i és que, com que el
centre de transformació que s’ha de reformar una alimentació en anell, millora la qualitat i seguretat
del subministrament elèctric a la zona. En l'actualitat una avaria en el tram de la línia aèria que s’ha
de desmuntar deixaria sense subministrament la unitat d'execució fins a la reparació d’aquella. Este
problema es reduiria amb la nova alimentació subterrània en anell, ja que es podrà garantir el
subministrament elèctric.
.- El desmuntatge de la línia aèria de mitjana tensió comporta també alliberar les parcel·les
afectades pel vol de la corresponent servitud de pas elèctrica, que segons el Reial Decret 1955/2004
prohibix la construcció de noves edificacions i el plantat d'arbres a la zona d'afecció d’aquella. Així
mateix, s'eliminen les situacions antireglamentàries existents en l'actualitat, ja que hi ha edificacions
dins de la zona de servitud de pas aeri de la línia aèria.
En conseqüència, i atés que la UE 18 no disposa de programa d'actuació integrada aprovat,
estes obres d'electrificació també tenen el caràcter d'infraestructura necessària respecte de la total
urbanització de les parcel·les de la UE-18 per convertir-les en solars, les quals s'executaran de
forma anticipada d'acord amb esta ordenança.

Article 2.- Àmbit d'aplicació. Càrrega obligatòria per al Programa de la UE-18.1. Esta ordenança té com a àmbit d'aplicació el sòl urbà de la unitat d'execució 18Montblanc, delimitat pel Pla General d'Ordenació Urbana de Llíria.
2. En la programació de la unitat d'execució 18-Montblanc s'inclourà obligatòriament per a
l’aprovació el compliment de la càrrega de satisfer el cànon d'urbanització que corresponga segons
esta ordenança, actualitzat al moment de la meritació, tal com es preveu en l'article 7 de la dita
ordenança i en la primera liquidació de quotes que es gire als propietaris.
3. Les prescripcions de la present ordenança sobre el cànon d'urbanització seran
d'obligatòria observança en el compte de liquidació provisional i definitiva de les càrregues
d'urbanització que hagen de satisfer els propietaris de parcel·les de la UE-18.
Article 3.- Fet imposable.
El fet determinant per a l'aplicació del cànon d'urbanització el constituïx l'execució de les
obres d'electrificació definides en l'article 1 de la present ordenança.
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Article 4.- Subjectes obligats.
Tindran la consideració de subjectes obligats al pagament del cànon d'urbanització, els
propietaris de parcel·les edificades o edificables de la UE-18 al moment de finalització de les obres
d'electrificació objecte del present cànon, per tal com es diferix respecte a ells el pagament del cost
de les obres a què es referix l'article 1. Els successius adquirents de parcel·les quedaran subrogats en
el compliment d'esta obligació.
No obstant això, si s'actua per gestió indirecta, l'agent urbanitzador de l'actuació estarà
obligat a ingressar el cànon d'urbanització en la Tresoreria municipal en el termini que s'indique en
l'acord d'aprovació i adjudicació del programa, amb l'advertència de cobrament per via executiva en
cas d'impagament, sense perjuí de repercutir posteriorment l'import del cànon als subjectes passius
indicats en el paràgraf anterior, d'acord amb el que disposa esta ordenança.
Article 5.- Beneficiari del cànon d'urbanització.
Tindrà la condició de beneficiari del cànon d'urbanització l'Ajuntament de Llíria, per ser el
promotor de les obres d'infraestructura elèctrica definides en l'article 1 i que finança anticipadament
en la seua totalitat al moment d'imposar-se este cànon.

Article 6.- Base imposable.
1. Es pren com a base per a la determinació del cànon d'urbanització, el cost total de les
obres i els de redacció i direcció de projectes assenyalats en l'article 168.1 de la Llei Urbanística
Valenciana, que es concreten en els imports següents:
Redacció del projecte i direcció
de l'obra de reforma del centre de
transformació Baldomero Prieto,
incloent-hi el visat col·legial i la
coordinació de seguretat i salut:

IVA

1.800,00 €

Redacció del projecte i direcció
de l'obra de la línia subterrània de
mitjana tensió a la urbanització
Montblanc, incloent-hi el visat col·legial
i la coordinació de seguretat i salut:

288,00 €

IVA
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1.200,00 €

192,00 €

c) Import de les obres, incloent-hi els costos
de l'OCA:
IVA
- Adequació de línia subterrània de mitjana tensió
i les corresponents línies de baixa tensió del
àmbit del CT Baldomero Prieto
38.928,31 €

6.228,53 €

- Reforma i adequació del CT Baldomero Prieto
26.923,56 €
d) Subtotal cost estimat:
e) Total cost estimat:

4.307,77 €

68.851,87 €
11.016,30 €
79.868,17 €, IVA inclòs

L'IVA està aplicat al tipus impositiu del 16%, per la qual cosa, si en el moment de
l'execució fóra distint, s'inclourà en el cànon d'urbanització el tipus impositiu real que hi haja aplicat
en les certificacions d'obra aprovades.
Estos costos, mesuraments i unitats d'obra es justifiquen en els documents tècnics que
s'incorporen com a annexos I, II i III a la present ordenança i que en formen part integrant.
2. La base imposable determinada de conformitat amb l'apartat anterior tindrà caràcter
provisional, a resultes de la liquidació definitiva actualitzada de les dites obres.

Article 7.- Mòdul de repartiment. Actualització.
1. Per a determinar la liquidació de la quota que ha d’ingressar cada subjecte obligat es
distribuirà la base imposable del cànon prenent com a mòdul de repartiment el percentatge de
participació de cada parcel·la, d'acord amb la seua superfície, sobre el conjunt dels aprofitaments
urbanístics de l'actuació, descomptant les parcel·les destinades a sòl dotacional públic; si s'haguera
aprovat ja el projecte de reparcel·lació, de conformitat amb el percentatge d'aprofitament objectiu
adjudicat a cada parcel·la. En defecte dels anteriors supòsits, es podrà liquidar de conformitat amb
el valor urbanístic de cada parcel·la afectada.
2. Les quantitats degudes s'actualitzaran transcorreguts dos anys des de la terminació i
recepció de les obres d'electrificació a què es referix l'article 1 d'esta ordenança, i una vegada
produïda la meritació, per mitjà de l'aplicació a les dites quantitats de l'interés legal dels diners
calculats des de l'acta de recepció de les obres per part de l'Ajuntament fins a la liquidació als
subjectes passius. No s'aplica l'actualització per mitjà de fórmules polinòmiques perquè es preveu
l'execució de les obres per l'Ajuntament els pròxims mesos, sense que en este termini es consideren
variacions en els preus.

Article 8.- Meritació.
La meritació del cànon d'urbanització es produirà al moment de l'aprovació definitiva per
l'Ajuntament de Llíria d'un programa d'actuació integrada per al desplegament de la unitat
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d'execució 18-Montblanc, tant si es tracta d'un programa de gestió directa com indirecta, i encara
que en este últim cas en preveja només una primera fase.
El programa haurà de comprendre la imposició de quotes d'urbanització, inclòs el cànon
d'urbanització a què es referix esta ordenança, de conformitat amb l'article 181 de la LUV.
Serà necessari que al moment de la meritació s'hagen realitzat totalment o parcialment les
obres d'electrificació assenyalades en l'article 1.

Article 9.- Gestió. Liquidació. Recaptació.
1. Una vegada determinat d'acord amb esta ordenança el cànon d'urbanització que correspon
satisfer a cada subjecte obligat, l'agent urbanitzador de l'actuació, o si escau, l'Ajuntament, de
conformitat amb l'apartat 4 següent, notificarà la liquidació en forma legal a cada interessat.
2. Les liquidacions individuals del cànon girades basant-se en l'import resultant del que
establixen els articles 6 i 7, s'entendran practicades amb caràcter provisional, a reserva de la
liquidació definitiva, tal com s'establix en l'article 6, apartat 2, de la present ordenança.
Les dites liquidacions tindran el mateix règim que les liquidacions de quotes d'urbanització
previstes en la LUV.
3. L'import a què ascendix el cànon d'urbanització actualitzat, una vegada recaptat, serà
ingressat en la Tresoreria municipal en el compte que esta designe amb esta finalitat.
4. Si la unitat d'execució 18-Montblanc no disposa de programa d'actuació integrada
aprovat en el termini de tres anys des de la terminació i recepció de les obres d'electrificació a què
es referix l'article 1, l'Ajuntament liquidarà el cànon d'urbanització actualitzat d'acord amb el que
establixen els articles 7 i concordants de la present ordenança.

Article 10.- Publicació i entrada en vigor.La present ordenança es publicarà i entrarà en vigor d'acord amb el que disposa la legislació
de bases de règim local.”

-------------------------------------------------------
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Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:

- Sr. Alfred Rodilla, regidor del grup municipal PSPV-PSOE.
L'actual modificació puntual núm. 17, i així ho diuen els informes tècnics, porta
conseqüències per al sector ST-1 o per als terrenys que hi ha a l'altra part de la carretera, augmenta
la zona verda, la superfície neta de parcel·la edificable per materialitzar l'edificabilitat màxima
establida en el Pla General d'Ordenació Urbana, i millora així l'accés amb vehicle. En definitiva, és
meravellosa.
Esta modificació es fa quan l'Ajuntament té un contenciós administratiu en contra del
projecte d'urbanització i de retaxació de càrregues del sector ST-1, aprovat en el ple de novembre de
2009, quan el sector no té garantit el subministrament elèctric i la majoria dels propietaris amb la
situació econòmica actual no volen urbanitzar. Així ho han posat de manifest en les seues
al·legacions relacionades amb la modificació que hui votem.
La problemàtica d'esta modificació va en contra de la voluntat dels propietaris i el partit
socialista defendrà els interessos dels llirians i llirianes.
Per tant, votarem en contra, com vam fer en l'anterior ple respecte a este punt.
- Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Nosaltres, al seu dia, també votàrem en contra de la modificació puntual. Esta postura s'ha
vist avalada per les al·legacions d'alguns propietaris; per tant, votarem en contra.

- Sra. Reme Mazzolari, regidora delegada d'Urbanisme.
Això de la coherència que es vote en contra una modificació tan meravellosa com vosté ha
dit, no ho entenc; després m'ho explica.
Quant al fet que no hi està garantit el subministrament elèctric, és una afirmació seua que no
documenta, tot i així, no hi té res a veure.
Que hi ha un contenciós, no té res a veure amb el Pla General, ja que el contenciós l’ha
posat l'agent urbanitzador i no els propietaris. Es va posar perquè l'Ajuntament va augmentar el
valor de la retaxació del sòl, precisament afavorint els propietaris.
Quant a la retaxació, s'ha tramitat i no hi ha hagut cap al·legació.
Les al·legacions que ens presenten no tenen res a veure amb la modificació, que és
meravellosa i afavorix els propietaris. A més, la necessitat ve donada perquè en el Pla General es
marca una superfície de parcel·la edificable i que està reduïda 14.000 metres, i l'única cosa que
pretén esta modificació és minorar, en la mesura que siga possible, eixa pèrdua edificable per als
propietaris.

Obert el segon torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sr. Alfred Rodilla, regidor del grup municipal PSPV-PSOE.
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Si esta modificació no creara problemàtica, no s'haurien presentat al·legacions; per tant, açò
indica que hi ha problemes en el desplegament del PAI i indica que les coses no estan ben fetes. Hi
ha propietaris que no entenen la seua manera d'actuar, i nosaltres ens fem eco d'ells.
Ara no és el moment d'aprovar modificacions puntuals, ja que s'ha fet el projecte i les
retaxacions i les modificacions han de ser abans.
Açò és fruit d'una mala gestió del Sr. alcalde i del seu equip de govern. Per això votarem en
contra.
- Sra. Reme Mazzolari, regidora delegada d'Urbanisme.
El que és la modificació no crea cap problemàtica, a més, afavorix els propietaris. És el
moment d'aprovar esta modificació perquè ara s'està redactant el projecte de reparcel·lació, i no és
un altre que el d’assignar la parcel·la a cada un dels propietaris perquè se’ls done més parcel·la
edificable on puguen materialitzar-la; en cas contrari, hi faríem tard.

5.- Modificació puntual número 17 del PGOU (Reordenació sector ST-1, de sòl
urbanitzable terciari).
Vistes les actuacions seguides per a la tramitació de la modificació puntual núm. 17 del
PGOU de Llíria vigent que té com a objecte la correcció de l'ordenació detallada del sector ST-1,
que està classificat i qualificat com a sòl urbanitzable terciari en el vigent Pla General, tot
mantenint-ne l'ordenació estructural i l’aprofitament tipus.
La present modificació té com a objecte principal la correcció de l'ordenació detallada del
sector ST-1, reubicant la zona verda del sector i augmentant-se respecte de la inicial, i al seu torn
solucionant l'accés al carrer en projecte que finalitzava en cul-de-sac (rotonda tancada) i que, en
conseqüència, no tindria accés rodat fins que s'urbanitzara la UE-53 i/o la CV-234.
L'objecte de la present modificació afecta els àmbits i els aspectes següents:
1) Reubicació del dotacional públic de la xarxa secundària qualificada com a zona verda
(SJL) amb l’increment de la superfície final d’esta respecte de l'establida pel PGOU.
S'augmenta l'amplària de les franges grafiades com a espai verd al sud del sector fins a
una amplària de 25 m, de manera que sí que hi computen com a SJL, ja que en realitat
en el PGOU no computaven com a zones verdes per tal com no complien els requisits
geomètrics mínims establits en el ROGTU amb esta finalitat, i en realitat eren espais
residuals de la xarxa viària del sector. D'esta manera s'hi incrementa la superfície
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computable de SJL i es possibilita la qualificació de l'illa situada al sud-oest del sector
amb ús terciari:
Superfície SJL PGOU= 16.111 + 1.171 + 4.399= 21.681 m2.
Superfície SJL Mod-17= 16.111 + 1.171 + 2.415 + 3.213= 22.910 m2.
Diferència Mod-17 - PGOU= 22.910 - 21.681= 1.229 m2 més de SJL.

2) Increment de la superfície neta de parcel·la edificable amb ús terciari respecte de la
superfície total edificable real existent.
Segons la Fitxa de Planejament i Gestió del PGOU, la superfície total de parcel·les
privades susceptibles de ser edificades amb ús terciari hi era de 120.125 m2; no obstant
això, la suma de les parcel·les indicades el els plànols de la sèrie 4 d'ordenació detallada
del PGOU és el següent:
St = (8.485 + 37.149 + 13.396 + 13.568 + 13.360 + 2.313 + 7.791 + 5.392 + 4.739) =
106.193 m2 ⇒ 120.125 - 106.193 = 13.932 metres quadrats menys de parcel·la
edificable, per la qual cosa, tot i ser correctes l'aprofitament tipus i la superfície del
sector, no podria materialitzar-se l'edificabilitat màxima resultant sense modificar els
paràmetres urbanístics establits pel PGOU (índex d'edificabilitat neta, ocupació màxima
sobre parcel·la, reculades, etc.), o augmentar la superfície neta terciària, o disminuir
finalment l'aprofitament tipus del sector.
Com s'ha indicat anteriorment, la reubicació de les zones verdes possibilita la
qualificació de la parcel·la al sud-oest del sector amb ús terciari, i incrementa la
superfície de parcel·la neta total amb ús terciari a 109.357 m2, i s’ha ajustat inclús el
vial situat al sud-est del sector a la delimitació ja practicada conjuntament amb el
municipi de Benissanó, per la qual cosa tan sols hi caldria reajustar lleugerament l'índex
d'edificabilitat neta sobre parcel·la per a poder materialitzar tota l'edificabilitat màxima
establida pel PGOU:
IEneta Mod-17= 107.476 m2t / 109.357 m2s = 0,9827
IEneta PGOU = 107.476 m2t / 120.681m2s = 0.8947 (encara que en els plànols figura
erròniament IEN= 1,00)
3) La Comissió Territorial d'Urbanisme de València, en sessió celebrada el 20 de
desembre de 2004, va aprovar definitivament la correcció d'errors al Pla General
d'Ordenació Urbana de Llíria, on es corregia l’error detectat següent :
“5. Espai lliure privat al sector ST-3. Eixida a Benissanó:
El pla va incloure, per error, dins d'una zona enjardinada pública tocant a un nou
vial perimetral (en el sector de sòl urbanitzable terciari ST-1-Eixida a Benissanó),
una franja de terreny residual que, des de fa anys, està destinada a vivers de
propietat privada, per la qual cosa es corregix este error i s’identifica eixe espai
com a privat amb l’assignació en els plànols l'asterisc que així ho indica. La dita
franja no computava a l'efecte de cessions de zona verda dins de la xarxa
secundària del sector. Es corregix esta dada en els plànols d'ordenació 4-4-12 i 44-13.”
No obstant això, s'ha comprovat que la dita superfície, si bé no es computà a l'efecte
d'ocupació en planta pel PGOU, sí que estava computada com a superfície que generara
edificabilitat, per la qual cosa no és congruent mantindre este ús d'espai verd privat,
màximament quan el PGOU ja establix les reculades mínims exigibles a les
edificacions, i es corregix la trama grafiada en la correcció d'errors a l'ús correcte de
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terciari, sense que això supose variació d'edificabilitat màxima per tal com s’ha previst
ja la dita superfície en l'apartat anterior.
4) Connexió del vial denominat “Vial 4” amb el denominat “Vial 10” en el Projecte
d'Urbanització amb l’eliminació del cul-de-sac existent, amb la qual cosa es permet
l'accés rodat i de vianants a les parcel·les del sud-oest del sector terciari ST-1 i es
possibilita l’integració en l'ordenació detallada d’este i s’integra en la trama urbana
existent, ja que en l'actualitat els àmbits pels quals s’hi podria accedir (CV-234, UE-53 i
UE-57) no estan urbanitzats definitivament.
Atés que el ple d'este Ajuntament, en sessió celebrada amb data 10 de setembre de 2009,
acorda:
1r.- Aprovar inicialment i sotmetre a informació pública per un termini d'un mes per mitjà
d'anunci publicat en el DOCV i en un diari no oficial d'àmplia difusió a la localitat, la modificació
puntual núm. 17 del PGOU de Llíria.
2n.- Requerir l'informe del Consell Juridic Consultiu, en els termes disposats en l'article
94.4 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.
Sotmesa la modificació núm. 17 del PGOU, junt amb la resta de l'expedient, a informació
pública per un termini d'un mes, per mitjà d'anuncis publicats en el diari “Las Provincias” de 8
d'octubre de 2009 i en el DOCV de 15 d'octubre de 2009, s'hi han presentat les al·legacions
següents:
- El senyor Eusebio, el senyor Francisco, la senyora Amparo i el senyor José Luis SánchezMoliner, presentada el 13 de novembre de 2009.
- La senyora Encarnación Domingo Gasent, presentada el 13 de novembre de 2009.
- El senyor Antonio Ramada Cervera, presentada el 13 de novembre de 2009.
- El senyors José Luis, Alberto i Francisco Cotanda Valero, Maria Dolores Criado Aigües i
Purificación Santapau Sorio, presentades el 13 novembre de 2009.
- El senyor José Luis Alapont Raga, que actua en nom i representació de la mercantil
AUTOMOCIÓ EDETANA SL, presentada el 13 novembre de 2009.
- El senyor Juan Sánchez Castillo, que actua en representació de “TALLERES
AUTOMOCIÓN X-34, SL, presentada el 13 de novembre.
- José Antonio Cubas Domingo en representació d'ARCOCUBAS VÁZQUEZ C.B,
presentada el 13 de novembre de 2009.
El termini d'al·legacions va finalitzar el 15 de novembre de 2009.
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Atés que les al·legacions presentades han sigut desestimades en els termes que es contenen
en l'annex I d'esta proposta.
Atés que ha sigut advertit un error en la pàgina número 5 de la memòria de la modificació
núm. 17, de conformitat amb el que establix l'article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que permet
a les administracions públiques rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels
interessats, els errors materials de fet o aritmètics existents en els seus actes, es posa de manifest el
següent:
On diu:
- Superfície de la UE 57--------------------109.630,00 m2
Ha de dir:
- Superfície del Sector ST-1---------------191.630,00 m2
Així mateix, s'ha considerat convenient introduir un punt 5 aclaridor en l'apartat 2 de la
memòria de la modificació núm. 17 del PGOU, que literalment diu:
5) Es demostra que l'edificabilitat prevista de 107.476 m2t no pot encaixar-se en les
parcel·les edificables previstes pel Pla General, ja que pel fet de no haver-hi 120.125 m2 de sòl de
parcel·les privades, sinó realment 106.193 m2, per un error material en la fitxa de planejament i
gestió del PGOU, amb l'índex d'edificabilitat neta del Pla General actual que és de 0,8947
m2t/m2s, donaria una edificabilitat neta màxima de 95.010,88, la qual cosa suposaria una pèrdua
d'edificabilitat per als propietaris ja que no aconseguirien l'edificabilitat bruta de 107.476 m2t
establida pel dit pla, mentres que amb la nova superfície de parcel·les privades resultant de la
modificació, que és de 109.357 m2s, multiplicat per l'índex d'edificabilitat neta corregit de 0,9828
m2t/m2s, dóna una edificabilitat de 107.476 m2t, cosa que demostra la necessitat d’esta
modificació per a poder materialitzar tota l'edificabilitat autoritzada pel Pla General, sense alterar
l'índex d'edificabilitat bruta.
D'esta manera queda acreditat que l'aprofitament tipus (0,5025 m2t/m2s) no s'altera i per
tant no hi ha disminució en els drets d'aprofitament dels propietaris, paràmetres tots detallats en la
memòria de la modificació.
En conseqüència, quant a l'increment del vial en 9.532 m2, cal aclarir que en realitat, els
m2 de vials del PGOU vigent són 60.787 m2, i no els 49.824 m2 que marca la fitxa del sector ST-1,
pel fet que la superfície neta de les illes privades edificables no és de 120.125 m2 de sòl, sinó de
106.193 m2s, pel ja mencionat error material en la fitxa del sector. Si la superfície del sector és de
191.630 m2s, i li restem els 106.193 m2s, queden 85.437 m2 de sòl dotacional públic global, que
menys la superfície real de zona verda de 21.681 m2, donen 63.756 m2, dels quals 60.787 m2 de
vials i 2.969 m2 d'espai lliure que no computa com a zona verda. Per consegüent, no hi ha un
increment real de la xarxa viària ni de les càrregues d'urbanització del sector.
Vist que el procediment seguit per a l'aprovació de la present modificació s'ajusta als
requisits establits en la legislació aplicable, si bé, de conformitat amb l'article 94.4 de la LUV,
l'expedient de la modificació haurà de remetre's al Consell Jurídic Consultiu perquè, de conformitat
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amb el que disposa l'article 94.4 de la LUV, s'emeta el preceptiu informe per tal com es modifica en
part el dotacional públic “zona verda” (SJL) del sector ST-1.
Vist el que disposen la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística
Valenciana (LUV); el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, aprovat per Decret
67/2006, de 19 de maig, del Consell (ROGTU) que la desplega, i atés que esta modificació és
d'ordenació detallada d'acord amb els articles 37 i 57 de la LUV, i articles 120 i 121 del ROGTU, i
que és competència exclusiva municipal, després del dictamen previ de la Comissió Informativa
d'Urbanisme.
La corporació municipal, per onze vots a favor del grup PP i deu vots en contra dels grups
PSPV-PSOE, EUPV-EV i No adscrits,

ACORDA:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades durant la fase d'informació pública de la
modificació puntual núm. 17 del PGOU de Llíria, de conformitat amb l'informe del Departament
d'Urbanisme, i per les raons que es detallen en la motivació i en l'annex del present acord.
2n.- Aprovar provisionalment la modificació núm. 17 del Pla General de Llíria (correcció
de l'ordenació detallada del sector ST-1 del PGOU), amb les modificacions efectuades en els termes
posats de manifest en la part expositiva del present acord.
3r.- Remetre les actuacions al Consell Juridic Consultiu, perquè emeta el preceptiu informe,
de conformitat amb el que establix l'article 94.4 de la Llei 16/2005, de 16 de desembre, Urbanística
Valenciana.
4t.- Facultar la regidora delegada d'Urbanisme per a l'execució del present acord.

“ANNEX I

* Al·legació del senyor Eusebio, el senyor Francisco, la senyora Amparo i el senyor José Luis
Sánchez- Moliner, presentada el 13 de novembre de 2009 (registre d'entrada núm. 19.666).
Contingut:
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- 1) La primera de les al·legacions formulades es referix a tres aspectes: a) L'existència de
recurs contenciós administratiu interposat contra l'acord plenari en sessió de data 20 de novembre
de 2008, relatiu a l'aprovació del projecte d'urbanització i la retaxació de càrregues del Sector ST-1
de sòl urbanitzable terciari del PGOU vigent de Llíria. b) Que s'excloga la superfície la titularitat de
la qual tenen els al·legants de la unitat d'execució, que ha d'entendre's referida al Sector ST-1,
encara que no s'especifica de forma expressa. c) Retribució a l'urbanitzador, que s'ha d'entendre
referida a l'urbanitzador del Sector ST-1, encara que no s'especifica.
2) S'al·lega inseguretat jurídica i es realitza un al·legat de part vinculat a la tramitació
seguida en l'expedient per a l'aprovació del programa de desenrotllament de l'actuació integrada del
Sector ST-1 de sòl urbanitzable del PGOU vigent de Llíria, i als acords adoptats pel ple d'este
Ajuntament sobre la cessió de l'agent urbanitzador del dit programa i la retaxació de càrregues.
3) Està referida de nou a la retaxació de càrregues de la urbanització del sector ST-1 de sòl
urbanitzable del PGOU vigent de Llíria.
4) Es referix al coeficient de canvi fixat en l'acord plenari de data 20 de novembre de 2008,
relatiu a l'aprovació de l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització i a la retaxació de
càrregues.
5) Que en la modificació s'incidix en determinacions estructurals i que s'altera
l'aprofitament tipus.
Informe:
1) a) El recurs contenciós administratiu s'interposa contra l'acord adoptat pel Ple d'este
Ajuntament de data 20 de novembre de 2008 que aprova la retaxació de càrregues del sector ST-1
de sòl urbanitzable terciari. La retaxació de càrregues no és objecte de la modificació núm. 17 del
PGOU, i el recurs interposat no afecta la tramitació i l’aprovació d'esta, a més d'estar el dit recurs en
tràmit de suspensió del procediment en el Jutjat del Contenciós Administratiu que l’instruïx. En este
punt es proposa que es desestime l'al·legació plantejada.
b) L'exclusió de la superfície titularitat dels al·legants de la unitat d'execució, que s'ha
d'entendre referida al sector St-1, no és objecte de la modificació núm. 17 del PGOU, per la qual
cosa es proposa que es desestime l'al·legació plantejada.
L'exclusió de la superfície titularitat dels al·legants es fonamenta per estos, que segons ells
disposa de “totes les instal·lacions adequades”, sense acreditar de quina classe d'instal·lacions es
tracta ni les condicions en què es troben. En general, les instal·lacions que pot haver-hi en l'àmbit
del sector ST-1 es van anar implantant successivament, sense projecte i sense una concepció global
o de conjunt per a ser urbanitzades per complet, ja que anteriorment al pla general en vigor els
terrenys estaven classificats pel planejament com a sòl no urbanitzable, per la qual cosa no es
podien legalment urbanitzar.
Procedix, per al desplegament urbanístic del sector ST-1 de sòl urbanitzable terciari,
l'ordenació detallada del qual està prevista pel Pla General, emprendre la dita operació urbanística
amb el caràcter d'actuació integrada, de conformitat amb el programa ja aprovat per este
Ajuntament, a l'empara del que preveuen els articles 10.3, 14, i 21.4 de la LUV.
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La retribució a l'agent urbanitzador i la prestació de garanties en els termes regulats per
l'article 384 del Decret 67/2006, de 12 de maig del Consell, que aprova el Reglament d'Ordenació i
Gestió territorial i Urbanística de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant ROGTU), no són objecte
de la modificació núm. 17, per tal com no es tracta d'una qüestió de planejament sinó de gestió
urbanística, per la qual cosa se’n proposa la desestimació, sense perjuí que l'opció per la forma de
retribuir a l'agent urbanitzador ja s'ha posat en pràctica i se li ha atorgat el termini legal
corresponent per a això.
Conclusió: es proposa desestimar esta al·legació.
2) Tant la cessió d'agent urbanitzador del sector ST-1 com la retaxació de càrregues han
sigut tramitades amb anterioritat i formen part dels corresponents expedients, i no són objecte de la
modificació de planejament tramitada, que no suposa “nova retaxació”, com erròniament s'indica en
l'al·legació, per la qual cosa es proposa desestimar-la.
3) Tal com es referix en la contestació a l'al·legació anterior, la retaxació de càrregues no és
objecte de la modificació núm. 17 del PGOU. En relació amb eles càrregues d'urbanització, cal
atendre els acords adoptats pel ple d'este Ajuntament relatius a l'aprovació i adjudicació del
programa d'actuació integrada del sector ST-1, i l'acord del ple de data 20 de novembre de 2008,
relatiu a la ratificació de l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització i de la retaxació de
càrregues del sector.
Les al·lusions al fet que el Síndic de Greuges puga considerar com a preu mitjà de mercat
d'una obra d'urbanització són totalment irrellevants ja que ni és competència del Sindic determinar
els costos d'una actuació urbanística ni menys encara pronunciar-se respecte d'això sense tindre en
compte el projecte d'urbanització, els servicis que cal instal·lar ni les connexions exteriors que s’han
d’executar, tenint en compte que estem davant d'un sector de sòl urbanitzable terciari que ha de ser
urbanitzat per complet.
Per tot això que s'ha exposat, es proposa la desestimació de l'al·legació presentada.
4) El coeficient de canvi va ser aprovat mitjançant un acord del ple de data 20 de novembre
de 2008, amb motiu de l'aprovació de la retaxació de càrregues, i no és objecte de la modificació
núm. 17, per la qual cosa se’n proposa la desestimació
5) Respecte que es recórrega contra el fet que la modificació s'aprove inicialment, s'ha de
considerar que l'article 83 de la LUV estipula el sotmetiment a informació pública dels plans
urbanístics o de les modificacions, i si s'acorda el sotmetiment a informació pública és perquè
l'òrgan competent, en este cas el ple de la corporació, fent ús de les seues competències ha aprovat
l'inici dels tràmits establits en la legislació urbanística per dur a terme la present modificació, o el
que és el mateix, n’acorda l'aprovació inicial.
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Respecte que s'al·legue que els drets sobre l'aprofitament tipus sense menors, s'ha de posar
de manifest que:
En relació amb la superfície de parcel·la neta edificable amb ús terciari, s'ha tindre en
compte que, tal com es justifica en la memòria de la modificació puntual, pel fet que hi ha un error
entre la superfície edificable segons la fitxa del Pla General i la superfície que resulta de l'alçament
topogràfic, tot i ser menor, amb la modificació plantejada s'aconseguix un augment de la dita
superfície edificable sense que s'altere l'edificabilitat bruta total del sector (0,56085 m2t/m2s,
equivalent a 107.476 m2t). Segons la Fitxa de Planejament i Gestió del PGOU, la superfície total de
parcel·les amb destinació privada susceptibles de ser edificades amb ús terciari era de 120.125 m2;
no obstant això, la suma de les parcel·les indicades en els plànols de la Sèrie 4 d'Ordenació
Detallada del PGOU revela una superfície de 106.193 m2. És a dir, en la realitat existixen 13.932
m2 menys de parcel·la edificable respecte al que s'ha indicat en el PGOU vigent. Per la qual cosa,
tot i ser correctes l'aprofitament tipus i la superfície del sector, no podria materialitzar-se
l'edificabilitat màxima sobre parcel·la sense modificar els paràmetres urbanístics d'ordenació
detallada establits pel PGOU. Per tant, esta modificació pretén corregir el dit error material
incrementant en la mesura que siga possible la superfície neta edificable de les parcel·les sense
modificar l'edificabilitat bruta total del sector.
Tal com es justifica en la modificació plantejada, la reubicació de les zones verdes
públiques possibilita la qualificació de la parcel·la situada al sud-oest del sector per a ús terciari, i
s’incrementa la superfície de parcel·la neta total del sector amb ús terciari a 109.357 m2, i
s’aconseguix així un augment de 3.164 m2 respecte de superfície real de 106.193 m2 comprovada
una vegada realitzat l'alçament topogràfic; i sense que l'aprofitament tipus existent es veja disminuït
i tenint en compte que tot això redunda en benefici dels propietaris.
Atés que no hi ha 120.125 m2 de sòl de parcel·les privades, sinó realment 106.193 m2, per
un error material en la fitxa de planejament i gestió del PGOU, amb l'índex d'edificabilitat neta del
Pla General actual, que és de 0,8947 m2t/m2s, donaria una edificabilitat neta màxima de 95.010,88,
la qual cosa suposaria una pèrdua d'edificabilitat per als propietaris per tal com no s’aconseguix
l'edificabilitat bruta de 107.476 m2t establida pel dit Pla, mentre que amb la nova superfície de
parcel·les privades resultant de la modificació, que és de 109.357 m2s, multiplicat per l'índex
d'edificabilitat neta corregit de 0,9828 m2t/m2s, dóna una edificabilitat de 107.476 m2t, cosa que
demostra la necessitat d’esta modificació per a poder materialitzar tota l'edificabilitat autoritzada pel
Pla General, sense alterar l'índex d'edificabilitat bruta.
D'esta manera queda acreditat que l'aprofitament tipus de 0,5025 m2t/m2s no s'altera i, per
tant, no hi ha disminució en els drets d'aprofitament dels propietaris, paràmetres tots detallats en la
memòria de la modificació.
En conseqüència, la modificació incidix en aspectes de l'ordenació detallada del sector ST-1
de sòl urbanitzable terciari del vigent PGOU de Llíria, i en aplicació dels articles 37 i 37.2 de la Llei
16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana (d'ara en avant LUV), i article 120.1 del
ROGTU, l’aprovació és competència de l'Ajuntament i no de la Conselleria.
L'article 394 del ROGTU permet que la delimitació de l'àrea de repartiment i, en
conseqüència, de l'aprofitament tipus establits pel planejament general s'ajusten per mitjà del
posterior projecte de reparcel·lació, en funció dels mesuraments reals que resulten de l'alçament
topogràfic i de l'exclusió dels sòls rotacionals ja existents.
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Per això es proposa la desestimació de l'al·legació plantejada.

* Al·legació de senyora Encarnación Domingo Gasent presentada el 13 de novembre de
2009 (registre d'entrada núm. 19.674).
Contingut:
1) Que la modificació proposada suposa en definitiva un increment dels vials de 9.539 m2
una disminució de les parcel·les netes de 10.768 m2. 2) Falta de motivació de la modificació. 3)
Falta de justificació de la modificació. 4) Reitera l'existència d'augment de vial i que això pot
derivar en un increment de les càrregues del sector.
Informe:
1) Quant a la superfície del vial, amb esta modificació puntual del pla general no s'afecta
gens la parcel·la a què es referix l'al·legant (on estan situats els vivers), pel que fa a este aspecte.
En relació amb la superfície de parcel·la neta edificable amb ús terciari, s'ha de tindre en
compte que, tal com es justifica, pel fet d’haver-hi un error entre la superfície edificable segons la
fitxa del Pla General i la superfície que resulta de l'alçament topogràfic, que és menor, amb la
modificació plantejada s'aconseguix un augment de la dita superfície edificable sense que s'altere
l'edificabilitat bruta total del sector (0,56085 m2t/m2s, equivalent a 107.476 m2t). Segons la Fitxa
de Planejament i Gestió del PGOU, la superfície total de parcel·les amb destinació privada
susceptibles de ser edificades amb ús terciari era de 120.125 m2; no obstant això, la suma de les
parcel·les indicades en els plànols de la Sèrie 4 d'Ordenació Detallada del PGOU, revela una
superfície de 106.193 m2. És a dir en la realitat existixen 13.932 m2 menys de parcel·la edificable
respecte a allò que s'ha indicat en el PGOU vigent; per la qual cosa, tot i ser correctes l'aprofitament
tipus i la superfície del sector, no podria materialitzar-se l'edificabilitat màxima sobre parcel·la
sense modificar els paràmetres urbanístics establits pel PGOU. Per tant, esta modificació pretén
corregir el dit error material en el sentit d’incrementar en la mesura que siga possible la superfície
neta edificable de les parcel·les sense modificar l'edificabilitat bruta total del sector.
Tal com es justifica en la modificació plantejada, la reubicació de les zones verdes
públiques possibilita la qualificació de la parcel·la situada al sud-oest del sector per a ús terciari, i
s’incrementa la superfície de parcel·la neta total del sector amb ús terciari a 109.357 m2, i s’hi
aconseguix així un augment de 3.164 m2 respecte de la superfície real de 106.193 m2 comprovada
una vegada realitzat l'alçament topogràfic, i sense que l'aprofitament tipus existent es veja
disminuït, i tenint en compte que tot això redunda en benefici dels propietaris.
Respecte de la separació de les edificacions al futur vial de connexió entre l'antiga C-234 i
la carretera de Vilamarxant, cal indicar que eixos dos trams ja són vials de titularitat municipal i no
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tenen el caràcter de carretera comarcal ni de la Generalitat Valenciana, per la qual cosa la dita
connexió entre eixos dos vials tindrà també caràcter de vial municipal subjecta a les limitacions que
preveja el planejament urbanístic i no la legislació de carreteres.
A més, no hi ha pèrdua d'edificabilitat pel fet que, com que s’hi disposa d'un índex
d'edificabilitat neta de 0,9828 m2t/m2s i ‘hi poden construir dos plantes, l'aprofitament que se li
adjudique en la reparcel·lació es podrà materialitzar.
En els termes exposats es proposa la desestimació de l'al·legació plantejada.
2) i 3) Respecte que la modificació no justifica ni motiva que l'edificabilitat prevista de
107.476 m2t no puga encaixar-se en les parcel·les edificables previstes pel Pla General, no pot
acceptar-se eixe al·legat ja que, com que no hi ha 120.125 m2 de sòl de parcel·les privades sinó
realment 106.193 m2, per un error material en la fitxa de planejament i gestió del PGOU, amb
l'índex d'edificabilitat neta del Pla General actual, que és de 0,8947 m2t/m2s, donaria una
edificabilitat neta màxima de 95.010,88, la qual cosa suposaria una pèrdua d'edificabilitat per als
propietaris ja que bo aconseguirien l'edificabilitat bruta de 107.476 m2t establida pel dit pla, mentre
que amb la nova superfície de parcel·les privades resultant de la modificació, que és de 109.357
m2s, multiplicat per l'índex d'edificabilitat neta corregit de 0,9828 m2t/m2s, dóna una edificabilitat
de 107.476 m2t, cosa que demostra la necessitat d’esta modificació per a poder materialitzar tota
l'edificabilitat autoritzada pel Pla General sense alterar l'índex d'edificabilitat bruta.
D'esta manera queda acreditat que l'aprofitament tipus (0,5025 m2t/m2s) no s'altera i, per
tant, no hi ha disminució en els drets d'aprofitament dels propietaris, paràmetres tots que queden
detallats en la memòria de la modificació.
Conclusió: es proposa desestimar l'al·legació.
4) En el fet que l'increment del vial en 9.532 m2 puga suposar un increment de les càrregues
del sector o una futura retaxació, cal aclarir en realitat que els m2 de vials del PGOU vigent són
60.787 m2 i no els 49.824 m2 que marca la fitxa del sector ST-1, pel fet que la superfície neta de les
illes privades edificables no és de 120.125 m2 de sòl sinó de 106.193 m2s, pel ja mencionat error
material en la fitxa del sector. Si la superfície del sector és de 191.630 m2s, i ni restem els 106.193
m2s, queden 85.437 m2 de sòl dotacional públic global, que menys la superfície real de zona verda
de 21.681 m2, donen 63.756 m2, dels quals 60.787 m2 de vials i 2.969 m2 d'espai lliure que no
computa com a zona verda. Per consegüent, no hi ha un increment real de la xarxa viària ni de les
càrregues d'urbanització del sector.
* Al·legació del senyor Antonio Ramada Cervera presentada el 13 de novembre de 2009
(registre d'entrada núm. 19.678).

Contingut:
- 1) Que la modificació proposada suposa un augment de les dotacions públiques del sector
mentre que es disminuïx la superfície de parcel·les privades, i que entén que això implica un
augment dels costos del programa; considera que encara que augmenta el “índex d'edificabilitat de
parcel·les”, hauria sigut més beneficiós augmentar la superfície total del sector. 2) Que no hi ha cap
dada material que acredite la superfície total de 109.357 m2 de parcel·les netes que resulta després
de la modificació. 3) Que no està assegurat al subministrament elèctric del sector (la seua total
electrificació). 4) Sol·licita la suspensió cautelar de l'acord d'aprovació inicial de la modificació
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núm. 17, mentre s'estudia l'ampliació de la superfície del sector, i reitera allò que s'ha al·legat
respecte de l'assegurament del subministrament elèctric, una vegada concloses les obres
d'urbanització.
Informe:
1) Amb la correcció de l'error observat entre la superfície edificable segons la fitxa del pla
general i la superfície que resulta de l'alçament topogràfic, tot i ser esta menor, amb la modificació
plantejada s'aconseguix un augment de la dita superfície edificable, sense que s'altere l'edificabilitat
bruta total del sector. Segons la Fitxa de Planejament i Gestió del PGOU, la superfície total de
parcel·les amb destinació privada susceptibles de ser edificades amb ús terciari era de 120.125 m2,
no obstant això, la suma de les parcel·les indicades en els plànols de la Sèrie 4 d'Ordenació
Detallada del PGOU revela una superfície de 106.193 m2. És a dir, en la realitat existixen 13.932
m2 menys de parcel·la edificable respecte al que s'ha indicat en el PGOU vigent; per la qual cosa,
tot i ser correctes l'aprofitament tipus i la superfície del sector, no podria materialitzar-se
l'edificabilitat màxima sobre parcel·la sense modificar els paràmetres urbanístics establits pel
PGOU. Per tant, esta modificació pretén corregir el dit error incrementant en la mesura que siga
possible la superfície neta edificable de les parcel·les, sense modificar-ne l'edificabilitat total.
Com que s’augmenta el dotacional públic de xarxa secundària qualificada com a zona verda
(SJL) i se n’incrementa la superfície respecte a la prevista inicialment pel PGOU vigent,
s'incrementa la superfície de parcel·la neta edificable respecte de la que realment existix, ja que
l'augment de l'amplària de les franges grafiades com a espai verd al sud del sector fins una amplària
de 25 metres suposa que estes computen com a zona verda, quan abans no computava. D'esta
manera es possibilita la qualificació de l'illa situada al sud-oest del sector amb ús terciari, tal com
s'explica i justifica en la modificació plantejada.
La reubicació de les zones verdes possibilita la qualificació de la parcel·la al sud-oest del
sector amb ús terciari i s’incrementa la superfície de parcel·la neta total amb ús terciari a
109.357m2, amb la qual cosa s’aconseguix un augment de 3.192 m2 respecte de superfície real de
106.193 m2 comprovada una vegada realitzat l'alçament topogràfic, i sense que l'aprofitament tipus
existent es veja disminuït, i tenint en compte que tot això redunda en benefici dels propietaris.
Respecte que s'hauria d'haver augmentat la superfície del sector, s'ha de considerar que esta
superfície és la que delimita el Pla General, que no es varia, i un eventual increment de superfície
només podria donar-se cap al nord i cap al sud i afectaria sòl no urbanitzable protegit i exigiria un
estudi d'impacte ambiental, quan en l'acord d'aprovació i adjudicació del programa d'este sector ja
es va desestimar una alternativa tècnica que plantejava la dita ampliació.
Conclusió: Es proposa que es desestime la present al·legació.
2) En l'expedient tramitat en ocasió de la present modificació a què des d'ací ens remetem i
que ha sigut sotmés a informació pública en els termes legalment establits, figura tota la

27

documentació acreditativa de la comprovació de superfícies efectuada, de manera que els 109.357
m2 de sòl net són els mateixos que figuren en el projecte de reparcel·lació en tràmit, conseqüència
de l'alçament topogràfic.
3) i 4) El subministrament elèctric del sector ST-1 no és objecte de la modificació
plantejada que, com se’n desprén, té com a objecte la correcció de l'ordenació detallada del dit
sector; per tant, no pertoca la sol·licitud de suspensió en els termes que exposa l'al·legació
plantejada. És per això que en este punt es proposa la desestimació de l’al·legació.

* Al·legació dels senyors José Luis, Alberto i Francisco Cotanda Valero, Maria Dolores
Criado Aigües i Purificación Santapau Sorio, presentades el 13 novembre de 2009 (registre
d'entrada núm. 19.682).
Contingut:
- 1) La primera de les al·legacions formulades es referix a 3 aspectes: a) L'existència de
recurs contenciós administratiu interposat contra l'acord plenari en sessió de data 20 de novembre
de 2008, relatiu a l'aprovació del projecte d'urbanització i la retaxació de càrregues del Sector ST-1
de sòl urbanitzable terciari del PGOU vigent de Llíria. b) Que s'excloga la superfície la titularitat de
la qual tenen els al·legants de la unitat d'execució, que ha d'entendre's referida al Sector ST-1,
encara que no s'especifica de forma expressa. c) Retribució a l'urbanitzador, que s'ha d'entendre
referida a l'urbanitzador del Sector ST-1, encara que no s'especifica.
2) S'al·lega inseguretat jurídica i es realitza un al·legat de part vinculat a la tramitació
seguida en l'expedient per a l'aprovació del programa de desplegament de l'actuació integrada del
Sector ST-1 de sòl urbanitzable del PGOU vigent de Llíria, i als acords adoptats pel ple d'este
Ajuntament sobre la cessió de l'agent urbanitzador del dit programa i la retaxació de càrregues.
3) Està referida de nou a la retaxació de càrregues de la urbanització del sector ST-1 de sòl
urbanitzable del PGOU vigent de Llíria.
4) Es referix al coeficient de canvi fixat en l'acord plenari de data 20 de novembre de 2008,
relatiu a l'aprovació de l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització i a la retaxació de
càrregues.
5) Que en la modificació s'incidix en determinacions estructurals i que s'altera
l'aprofitament tipus.
Informe:
1) a) No consta en este Ajuntament que els al·legants hagen interposat recurs contenciós
administratiu contra l'acord adoptat pel ple de data 20 de novembre de 2008 que aprova la retaxació
de càrregues del sector ST-1 de sòl urbanitzable terciari. La retaxació de càrregues no és objecte de
la modificació núm. 17 del PGOU i els dos recursos interposats per tercers no afecten la tramitació i
l’aprovació d'esta. A més, un d'eixos recursos està suspés i arxivat provisionalment pel jutjat
contenciós administratiu que l’instruïx. En este punt es proposa que es desestime l'al·legació
plantejada.
b) L'exclusió de la superfície titularitat dels al·legants de la unitat d'execució, que s'ha
d'entendre referida al sector St-1, no és objecte de la modificació núm. 17 del PGOU, per la qual
cosa es proposa que es desestime l'al·legació plantejada.
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L'exclusió de la superfície titularitat dels al·legants es fonamenta per estos en el fet que,
segons ells, disposa de “totes les instal·lacions adequades”, sense acreditar de quina classe
d'instal·lacions es tracta ni les condicions en què es troben. En general, les instal·lacions que pot
haver-hi en l'àmbit del sector ST-1 es van anar implantant successivament sense projecte i sense una
concepció global o de conjunt per a ser urbanitzades per complet, ja que anteriorment al pla general
en vigor els terrenys estaven classificats pel planejament com a sòl no urbanitzable, per la qual cosa
no es podien legalment urbanitzar.
Procedix per al desenrotllament urbanístic del sector ST-1 de sòl urbanitzable terciari,
l'ordenació detallada del qual està prevista pel Pla General, emprendre la dita operació urbanística
amb el caràcter d'actuació integrada, de conformitat amb el programa ja aprovat per este
Ajuntament, a l'empara del que preveuen els articles 10.3, 14, i 21.4 de la LUV.
La retribució a l'agent urbanitzador i la prestació de garanties en els termes regulats per
l'article 384 del Decret 67/2006, de 12 de maig del Consell que aprova el Reglament d'Ordenació i
Gestió Territorial i Urbanística de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, ROGTU) no són objecte
de la modificació núm. 17 per tal com no es tracta d'una qüestió de planejament sinó de gestió
urbanística, per la qual cosa es proposa desestimar-la, sense perjuí que l'opció per la forma de
retribuir a l'agent urbanitzador ja s'ha posat en pràctica i se li ha atorgat el termini legal
corresponent per a això.
Conclusió: es proposa desestimar esta al·legació.
2) Tant la cessió d'agent urbanitzador del sector ST-1 com la retaxació de càrregues han
sigut tramitades amb anterioritat i formen part dels corresponents expedients, i no són objecte de la
modificació de planejament tramitada, que no suposa una “nova retaxació” com erròniament
s'indica en l'al·legació, per la qual cosa es proposa desestimar-la.
3) Tal com es referix en la contestació a l'al·legació anterior, la retaxació de càrregues no és
objecte de la modificació núm. 17 del PGOU. En relació amb les càrregues d'urbanització s'ha de
tindre en compte els acords adoptats pel ple d'este Ajuntament relatius a l'aprovació i adjudicació
del Programa d'Actuació Integrada del sector ST-1, i a l'acord del ple de data 20 de novembre de
2008, relatiu a la ratificació de l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització i de la retaxació de
càrregues del sector, acords ferms i consentits per l'interessat.
Les al·lusions al que el Síndic de Greuges puga considerar com a preu mitjà de mercat d'una
obra d'urbanització són totalment irrellevants, pel fet que ni és competència del Síndic determinar
els costos d'una actuació urbanística ni menys encara pronunciar-se respecte d'esta en concret sense
tindre en compte el projecte d'urbanització, els servicis que s’han d’instal·lar ni les connexions
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exteriors que s’han d’executar, tenint en compte que estem davant d'un sector de sòl urbanitzable
terciari (no de sòl urbà) i que, per tant ha, de ser urbanitzat per complet.
Per tot el que s'ha exposat, es proposa la desestimació de l'al·legació presentada.
4) El coeficient de canvi va ser aprovat mitjançant un acord del ple de data 20 de novembre
de 2008, amb motiu de l'aprovació de la retaxació de càrregues, i queda reajustat als nous
paràmetres que formen part del càlcul de coeficient de canvi, per la qual cosa pel fet que no és
objecte de la modificació puntual núm. 17, es proposa desestimar-la.
5) Respecte que es recórrega que la modificació s'aprove inicialment, s'ha d'estar que
l'article 83 de la LUV estipula el sotmetiment a informació pública dels plans urbanístics o de les
modificacions d’estos, i si s'acorda el sotmetiment a informació pública és perquè l'òrgan
competent, en este cas el Ple de la corporació, fent ús de les seues competències ha aprovat l'inici
dels tràmits establits en la legislació urbanística per dur a terme la present modificació ,o el que és
el mateix, n’acorda l'aprovació inicial.
Respecte que s'al·legue que els drets sobre l'aprofitament tipus són menors, s'ha de posar de
manifest el que seguix:
En relació amb la superfície de parcel·la neta edificable amb ús terciari, s'ha tindre en
compte que, tal com es justifica en la memòria de la modificació puntual, pel fet que hi ha un error
entre la superfície edificable segons la fitxa del Pla General i la superfície que resulta de l'alçament
topogràfic, tot i ser esta menor, amb la modificació plantejada s'aconseguix un augment de la dita
superfície edificable sense que s'altere l'edificabilitat bruta total del sector (0,56085 m2t/m2s,
equivalent a 107.476 m2t). Segons la Fitxa de Planejament i Gestió del PGOU, la superfície total de
parcel·les amb destinació privada susceptibles de ser edificades amb ús terciari era de 120.125 m2;
no obstant això, la suma de les parcel·les indicades en els plànols de la Sèrie 4 d'Ordenació
Detallada del PGOU, revela una superfície de 106.193 m2. És a dir, en la realitat existixen 13.932
m2 menys de parcel·la edificable respecte del que s'ha indicat en el PGOU vigent. Per la qual cosa,
tot i ser correctes l'aprofitament tipus i la superfície del sector, no podria materialitzar-se
l'edificabilitat màxima sobre parcel·la sense modificar els paràmetres urbanístics d'ordenació
detallada establits pel PGOU. Per tant, esta modificació pretén corregir el dit error material
incrementant en la mesura que siga possible la superfície neta edificable de les parcel·les sense
modificar l'edificabilitat bruta total del sector.
Tal com es justifica en la modificació plantejada, la reubicació de les zones verdes
públiques possibilita la qualificació de la parcel·la situada al sud-oest del sector per a ús terciari, i
s’incrementant la superfície de parcel·la neta total del sector amb ús terciari a 109.357 m2, amb la
qual cosa s’aconseguix un augment de 3.164 m2 respecte de superfície real de 106.193 m2
comprovada una vegada realitzat l'alçament topogràfic; i sense que l'aprofitament tipus existent es
veja disminuït, i tenint en compte que tot això redunda en benefici dels propietaris.
Atés que no hi ha 120.125 m2 de sòl de parcel·les privades, sinó realment 106.193 m2, per
un error material en la fitxa de planejament i gestió del PGOU, amb l'índex d'edificabilitat neta del
Pla General actual, que és de 0,8947 m2t/m2s, donaria una edificabilitat neta màxima de 95.010,88,
la qual cosa suposaria una pèrdua d'edificabilitat per als propietaris per tal com no s’aconseguix
l'edificabilitat bruta de 107.476 m2t establida pel dit Pla, mentre que amb la nova superfície de
parcel·les privades resultant de la modificació, que és de 109.357 m2s, multiplicat per l'índex
d'edificabilitat neta corregit de 0,9828 m2t/m2s, dóna una edificabilitat de 107.476 m2t, cosa que
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demostra la necessitat d’esta modificació per a poder materialitzar tota l'edificabilitat autoritzada pel
Pla General, sense alterar l'índex d'edificabilitat bruta.
D'esta manera queda acreditat que l'aprofitament tipus de 0,5025 m2t/m2s no s'altera i, per
tant, no hi ha disminució en els drets d'aprofitament dels propietaris, paràmetres tots detallats en la
memòria de la modificació.
En conseqüència, la modificació incidix en aspectes de l'ordenació detallada del sector ST-1
de sòl urbanitzable terciari del vigent PGOU de Llíria, i en aplicació dels articles 37 i 37.2 de la Llei
16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana (d'ara en avant LUV), i article 120.1 del
ROGTU, l’aprovació és competència de l'Ajuntament i no de la Conselleria.
L'article 394 del ROGTU permet que la delimitació de l'àrea de repartiment i, en
conseqüència, de l'aprofitament tipus establits pel planejament general s'ajusten per mitjà del
posterior projecte de reparcel·lació, en funció dels mesuraments reals que resulten de l'alçament
topogràfic i de l'exclusió dels sòls rotacionals ja existents.
Per això es proposa la desestimació de l'al·legació plantejada.
* Al·legació del senyor José Luis Alapont Raga, que actua en nom i representació de la
mercantil AUTOMOCIÓ EDETANA S.L, presentada el 13 novembre de 2009 (registre d'entrada
núm. 19.702).
Contingut:
1) La primera de les al·legacions formulades es referix a 2 aspectes: a) Es menciona la
sol·licitud d'expropiació dels terrenys de la seua titularitat i el recurs interposat contra l'acord del ple
de 28 de febrer de 2006 pel que es va aprovar i es va adjudicar el programa d'actuació integrada per
gestió indirecta del sector ST-1 del PGOU de Llíria dictat a favor de l'Ajuntament de Llíria, contra
la sentència del qual ha apel·lat l'al·legant i es troba pendent de resolució. b) Que s'excloga la
superfície la titularitat de la qual tenen els al·legants de la unitat d'execució, que ha d'entendre's
referida al Sector ST-1, encara que no s'especifica de forma expressa. c) Retribució a l'urbanitzador,
que s'ha d'entendre referida a l'urbanitzador del Sector ST-1, encara que no s'especifica.
2) S'al·lega inseguretat jurídica i es realitza un al·legat de part vinculat a la tramitació
seguida en l'expedient tramitat per a l'aprovació del programa de desenrotllament de l'actuació
integrada del Sector ST-1 de sòl urbanitzable del PGOU vigent de Llíria, i als acords adoptats pel
Ple d'este Ajuntament sobre la cessió de l'agent urbanitzador del dit programa i la retaxació de
càrregues; així mateix, es referix que ens trobem davant d'una nova retaxació de càrregues.
3) Es reitera l'al·legació relativa a la retaxació de càrregues de la urbanització del sector ST1 de sòl urbanitzable del PGOU vigent de Llíria.
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4) Es referix al coeficient de canvi fixat en l'acord plenari de data 20 de novembre de 2008,
relatiu a l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització i a la retaxació de càrregues, i que en la
modificació plantejada no es fa menció d'això.
5) Que s'acorda una aprovació inicial de la modificació núm. 17, que considera l'al·legant
que és inexistent en la nostra legislació; i que la modificació altera determinacions estructurals, que
han de ser aprovades per l'administració de la Generalitat. Així mateix, aporta a l'escrit
d'al·legacions presentat un informe tècnic amb dades relatives a la seua parcel·la i al·lega que se
n'altera l'aprofitament tipus.

Informe:
1) a) La sentència a què fa referència l'al·legant és de data 23 de febrer de 2009, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de València, la resolució de la qual desestima el recurs
contenciós administratiu interposat per l'al·legant contra l'acord del ple de 28 de febrer de 2006, pel
qual es va aprovar i es va adjudicar el Programa d'Actuació Integrada per gestió indirecta del sector
ST-1 de sòl urbanitzable terciari, i desestima la sol·licitud del recurrent de ser expropiat a l'empara
de l'article 29.9 c) de la LRAU. En l'actualitat la sentència es troba apel·lada i pendent de resolució,
sense que el dit tràmit afecte el procediment aprovatori de la present modificació núm. 17.
b) L'exclusió de la superfície de titularitat dels al·legants de la unitat d'execució, que s'ha
d'entendre referida al sector ST-1, no és objecte de la modificació núm. 17 del PGOU, per la qual
cosa es proposa que es desestime l'al·legació plantejada.
L'exclusió de la superfície de titularitat dels al·legants es fonamenta per estos en el fet que,
segons ells, disposa de “totes les instal·lacions adequades”, sense que s’acredite de quina classe
d'instal·lacions es tracta ni les condicions en què es troben. En general les instal·lacions que pot
haver-hi en l'àmbit del sector ST-1 es van anar implantant successivament, sense projecte i sense
una concepció global o de conjunt per a ser urbanitzades per complet, ja que anteriorment al pla
general en vigor els terrenys estaven classificats pel planejament com a sòl no urbanitzable, per la
qual cosa no es podien legalment urbanitzar.
Procedix, per al desenrotllament urbanístic del sector ST-1 de sòl urbanitzable terciari,
l'ordenació detallada del qual està prevista pel Pla General, emprendre la dita operació urbanística
amb el caràcter d'actuació integrada de conformitat amb el programa ja aprovat per este
Ajuntament, a l'empara del que preveuen els articles 10.3, 14, i 21.4 de la LUV.
c) La retribució a l'agent urbanitzador i la prestació de garanties en els termes regulats per
l'article 384 del Decret 67/2006, de 12 de maig del Consell que aprova el Reglament d'Ordenació i
Gestió Territorial i Urbanística de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, ROGTU) no són objecte
de la modificació núm. 17, per tal com no es tracta d'una qüestió de planejament sinó de gestió
urbanística, per la qual cosa es proposa desestimar-la, sense perjuí que l'opció per la forma de
retribuir l'agent urbanitzador ja s'ha posat en pràctica i se li ha atorgat el termini legal corresponent
per a això.
Conclusió: es proposa desestimar esta al·legació.
2) Tant la cessió d'agent urbanitzador del sector ST-1 com la retaxació de càrregues han
sigut tramitades amb anterioritat i formen part dels corresponents expedients, i no són objecte de la
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modificació de planejament tramitada, que no suposa “nova retaxació”, com erròniament s'indica en
l'al·legació, per la qual cosa es proposa desestimar-la.
3) Tal com es referix en la contestació a l'al·legació anterior, la retaxació de càrregues no és
objecte de la modificació núm. 17 del PGOU. En relació amb les càrregues d'urbanització, s'han de
tindre en compte els acords adoptats pel ple d'este Ajuntament relatius a l'aprovació i adjudicació
del programa d'actuació integrada del sector ST-1 i l'acord del ple de data 20 de novembre de 2008,
relatiu a la ratificació de l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització i de la retaxació de
càrregues del sector.
Les al·lusions al fet que el Síndic de Greuges puga considerar com a preu mitjà de mercat
d'una obra d'urbanització són totalment irrellevants, ja que ni és competència del Síndic determinar
els costos d'una actuació urbanística ni menys encara pronunciar-se respecte d'esta sense tindre en
compte el projecte d'urbanització, els servicis que s’han d’instal·lar ni les connexions exteriors que
s’han d’executar, tenint en compte que estem davant d'un sector de sòl urbanitzable terciari (no d'un
sòl urbà), que ha de ser urbanitzat per complet.
Per tot allò que s'ha exposat es proposa la desestimació de l'al·legació presentada.
4) El coeficient de canvi va ser aprovat mitjançant un acord del Ple de data 20 de novembre
de 2008, amb motiu de l'aprovació de la retaxació de càrregues, i queda reajustat als nous
paràmetres que formen part del càlcul de coeficient de canvi, per la qual cosa, vist que no és objecte
de la modificació puntual núm. 17, es proposa desestimar-la.
5) Respecte que es recórrega contra el fet que la modificació s'aprove inicialment, s'ha de
tindre en compte que l'article 83 de la LUV estipula el sotmetiment a informació pública dels plans
urbanístics o de les modificacions d’estos, i si s'acorda el sotmetiment a informació pública és
perquè l'òrgan competent, en este cas el ple de la corporació, fent ús de les seues competències ha
aprovat l'inici dels tràmits establits en la legislació urbanística per dur a terme la present
modificació, o el que és el mateix, n’acorda l'aprovació inicial.
D’altra banda, s'al·lega, prenent com a base un informe tècnic adjunt a l'escrit presentat, que
de l’“Acta de modificació de la puntual núm. 17” es conclou “que es modifica l'aprofitament tipus”.
Entenem que, quan es fa referència a l’“acta”, es referix a l'acord del ple de 10 de setembre
de 2009, que aprova iniciar els tràmits per a la present modificació i el sotmetiment a informació
pública de la dita modificació, segons preveu l'article 83.2 de la LUV.
En relació amb la superfície de parcel·la neta edificable amb ús terciari, s'ha tindre en
compte que, tal com es justifica en la memòria de la modificació puntual, pel fet d’haver-hi un error
entre la superfície edificable segons la fitxa del Pla General i la superfície que resulta de l'alçament
topogràfic, tot i ser esta menor, amb la modificació plantejada s'aconseguix un augment de la dita
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superfície edificable sense que s'altere l'edificabilitat bruta total del sector (0,56085 m2t/m2s,
equivalent a 107.476 m2t). Segons la Fitxa de Planejament i Gestió del PGOU, la superfície total de
parcel·les amb destinació privada susceptibles de ser edificades amb ús terciari era de 120.125 m2,
no obstant això, la suma de les parcel·les indicades en els plànols de la Sèrie 4 d'Ordenació
Detallada del PGOU, revela una superfície de 106.193 m2. És a dir, en la realitat existixen 13.932
m2 menys de parcel·la edificable respecte a allò que s'ha indicat en el PGOU vigent. Per la qual
cosa, tot i ser correctes l'aprofitament tipus i la superfície del sector, no podria materialitzar-se
l'edificabilitat màxima sobre parcel·la sense modificar els paràmetres urbanístics d'ordenació
detallada establits pel PGOU. Per tant, esta modificació pretén corregir el dit error material i
incrementar en la mesura que siga possible la superfície neta edificable de les parcel·les, sense
modificar l'edificabilitat bruta total del sector.
Tal com es justifica en la modificació plantejada, la reubicació de les zones verdes
públiques possibilita la qualificació de la parcel·la situada al sud-oest del sector per a ús terciari, i
s’incrementa la superfície de parcel·la neta total del sector amb ús terciari a 109.357 m2, amb la
qual cosa s’aconseguix un augment de 3.164 m2 respecte de superfície real de 106.193 m2
comprovada una vegada realitzat l'alçament topogràfic, i sense que l'aprofitament tipus existent es
veja disminuït, i tenint en compte que tot això redunda en benefici dels propietaris.
Respecte que la modificació no justifica ni motiva que l'edificabilitat prevista de 107.476
m2t no puga encaixar-se en les parcel·les edificables previstes pel Pla General, no pot acceptar-se
eixe al·legat ja que, pel fet que no hi ha 120.125 m2 de sòl de parcel·les privades, sinó realment
106.193 m2, per un error material en la fitxa de planejament i gestió del PGOU, amb l'índex
d'edificabilitat neta del Pla General actual, que és de 0,8947 m2t/m2s donaria una edificabilitat neta
màxima de 95.010,88, la qual cosa suposaria una pèrdua d'edificabilitat per als propietaris per tal
com no s’aconseguiria l'edificabilitat bruta de 107.476 m2t establida pel dit Pla, mentre que amb la
nova superfície de parcel·les privades resultant de la modificació, que és de 109.357 m2s,
multiplicat per l'índex d'edificabilitat neta corregit de 0,9828 m2t/m2s, dóna una edificabilitat de
107.476 m2t, cosa que demostra la necessitat d’esta modificació per a poder materialitzar tota
l'edificabilitat autoritzada pel Pla General, sense alterar l'índex d'edificabilitat bruta.
D'esta manera queda acreditat que l'aprofitament tipus de 0,5025 m2t/m2s no s'altera, i per
tant no hi ha disminució en els drets d'aprofitament dels propietaris, paràmetres que queden detallats
en la memòria de la modificació.
En conseqüència, la modificació incidix en aspectes de l'ordenació detallada del sector ST-1
de sòl urbanitzable terciari del vigent PGOU de Llíria i, en aplicació dels articles 37 i 37.2 de la Llei
16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana (d'ara en avant LUV), i article 120.1 del
ROGTU, l’aprovació és competència de l'Ajuntament i no de la Conselleria.
L'al·legant, quan fa referència a afeccions sobre la seua parcel·la (parcel·la 69, polígon 97), i
a l’augment de superfície d’esta, partix de premisses errònies, atés que la modificació incidix en
l'ordenació detallada del sector en la totalitat del seu àmbit, mentre que serà la reparcel·lació (fase
de gestió) la que determine si escau quin aprofitament, quina superfície adjudicada li correspon i en
quina ubicació dins de l'àmbit del sector.
En els termes anteriors es proposa la desestimació de l'al·legació plantejada.
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* Al·legació del senyor Juan Sánchez Castillo que actua en representació de “TALLERES
AUTOMOCIÓN X-34 S.L” (registre d'entrada núm. 19.703).
Contingut:
- 1) Que la modificació proposada suposa un augment de les dotacions públiques del sector,
mentre que es disminuïx la superfície de parcel·les privades, i que entén que això implica un
augment dels costos del programa; considera que, encara que augmenta el “índex d'edificabilitat de
parcel·les”, hauria sigut més beneficiós augmentar la superfície total del sector. 2) Que no hi ha cap
dada material que acredite la superfície total de 109.357 m2 de parcel·les netes que resulta després
de la modificació, i al·lega que ha de tindre la consideració de consolidats, ja que els terrenys de la
seua titularitat dins del sector ST-1 tenen una construcció amb els seus servicis consolidats. 3) Que
no està assegurat al subministrament elèctric del sector (la seua total electrificació) 4) Sol·licita la
suspensió cautelar de l'acord d'aprovació inicial de la modificació núm. 17, mentre s'estudia
l'ampliació de la superfície del sector, i reitera allò que s'ha al·legat respecte de l'assegurament del
subministrament elèctric, una vegada concloses les obres d'urbanització.
Informe:
1) Amb la correcció de l'ordenació detallada del sector ST-1 es produïx un augment del
dotacional públic de xarxa secundària qualificada com a zona verda (SJL) i se n’incrementant la
superfície respecte a la prevista inicialment pel PGOU vigent, però amb això s'incrementa la
superfície de parcel·la neta edificable respecte de la que realment existix, atés que, el fet
d’augmentar l'amplària de les franges grafiades com a espai verd al sud del sector fins una amplària
de 25 metres, suposa que estes computen com a zona verda, quan abans no computaven. D'esta
manera es possibilita la qualificació de l'illa situada al sud-oest del sector amb ús terciari, tal com
s'explica i justifica en la modificació plantejada.
L'al·legant reconeix que s'augmenta l'índex d'edificabilitat de les parcel·les, que s'ha
d'entendre que vol dir l'índex de l'edificabilitat neta de les parcel·les, que succeïx amb l'increment de
la superfície neta de parcel·la edificable que resulta després de la modificació plantejada.
En relació amb la superfície de parcel·la neta edificable amb ús terciari, s'ha tindre en
compte que, tal com es justifica, amb la modificació plantejada s'aconseguix un augment d’esta
respecte de la superfície total edificable real existent. Segons la Fitxa de Planejament i Gestió del
PGOU, la superfície total de parcel·les amb destinació privada (superfície total neta) susceptibles de
ser edificades amb ús terciari era de 120.125 m2; no obstant això, la suma de les parcel·les
indicades en els plànols de la Sèrie 4 d'Ordenació Detallada del PGOU, revela una superfície de
106.193 m2. És a dir, en la realitat existixen 13.932 m2 menys de parcel·la edificable respecte a allò
que s'ha indicat en el PGOU vigent; per la qual cosa, tot i ser correctes l'aprofitament tipus i
superfície del sector, no podria materialitzar-se l'edificabilitat màxima sobre parcel·la sense
modificar els paràmetres urbanístics establits pel PGOU.
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Tal com es justifica en la modificació plantejada, la reubicació de les zones verdes
possibilita la qualificació de les parcel·la al sud-oest del sector amb ús terciari, i s’incrementa la
superfície de parcel·la neta total amb ús terciari a 109.357m2, amb la qual cosa s’aconseguix un
augment de 3.192 m2 respecte de superfície real de 106.193 m2 comprovada una vegada realitzat
l'alçament topogràfic, i sense que l'aprofitament tipus existent es veja disminuït, i tenint en compte
que tot això redunda en benefici dels propietaris.
Respecte que s'augmente la superfície del sector, s'ha de tindre en compte que esta
superfície és la que delimita el pla general i no constituïx objecte de la present modificació.
En els termes exposats, es proposa que es desestime la present al·legació.
2) En l'expedient tramitat en ocasió de la present modificació a què des d'ací ens remetem, i
que ha sigut sotmés a informació pública en els termes legalment establits, figura tota la
documentació acreditativa de la comprovació de superfícies efectuada, de manera que els 109.357
m2 de sòl net són els mateixos que figuren en el projecte de reparcel·lació en tràmit, conseqüència
de l'alçament topogràfic.
Quant al fet que referix l'existència d'una construcció existent en la seua parcel·la amb uns
servicis consolidats i la seua sol·licitud que es considere com a tal, s'ha tindre en compte que no és
objecte de la modificació plantejada.
L'exclusió de la superfície titularitat dels al·legants de la unitat d'execució, que s'ha
d'entendre que està referida al sector St-1, no és objecte de la modificació núm. 17 del PGOU, per la
qual cosa es proposa que es desestime l'al·legació plantejada.
L'exclusió de la superfície titularitat dels al·legants es fonamenta per estos en el fet que
segons ells disposa de “totes les instal·lacions adequades”, sense acreditar de quina classe
d'instal·lacions es tracta ni les condicions en què es troben. En general les instal·lacions que pot
haver-hi en l'àmbit del sector ST-1 se van anar implantant successivament, sense projecte i sense
una concepció global o de conjunt per a ser urbanitzades per complet, ja que anteriorment al pla
general en vigor els terrenys estaven classificats pel planejament com a sòl no urbanitzable, per la
qual cosa no es podien legalment urbanitzar.
Procedix, per al desenrotllament urbanístic del sector ST-1 de sòl urbanitzable terciari,
l'ordenació detallada del qual està prevista pel Pla General, emprendre la dita operació urbanística
amb el caràcter d'actuació integrada de conformitat amb el programa ja aprovat per este
Ajuntament, a l'empara del que preveuen els articles 10.3, 14, i 21.4 de la LUV.
Per això es proposa la desestimació de l'al·legació plantejada.
3) i 4) El subministrament elèctric del sector ST-1 no és objecte de la modificació
plantejada, que com es desprén d’esta té com a objecte únicament corregir l'ordenació detallada del
dit sector; per tant, no pertoca a la sol·licitud de suspensió de l'acord plenari que se sol·licita. És per
això que en este punt es proposa desestimar-la.

* Al·legació del senyor José Antonio Cubas Domingo que actua en representació de
“ARCO CUBAS VÁZQUEZ C.B” presentat amb data 13 de novembre de 2009 (registre d'entrada
núm. 19.704).
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Contingut:
- 1) Que la modificació proposada suposa un augment de les dotacions públiques del sector,
mentre que es disminuïx la superfície de parcel·les privades, i que entén que això implica un
augment dels costos del programa; considera que, encara que augmenta el “índex d'edificabilitat de
parcel·les”, hauria sigut més beneficiós augmentar la superfície total del sector. 2) Que no hi ha cap
dada material que acredite la superfície total de 109.357 m2 de parcel·les netes que resulta després
de la modificació, i al·lega que ha de tindre la consideració de consolidats, ja que en els terrenys de
la seua titularitat dins del sector ST-1 tenen una construcció amb els seus servicis consolidats. 3)
Que no està assegurat el subministrament elèctric del sector (la seua total electrificació) 4) Sol·licita
la suspensió cautelar de l'acord d'aprovació inicial de la modificació núm. 17 mentre s'estudia
l'ampliació de la superfície del sector, i reitera allò que s'ha al·legat respecte de l'assegurament del
subministrament elèctric, una vegada concloses les obres d'urbanització.
Informe:
1) Amb la correcció de l'ordenació detallada del sector ST-1 es produïx un augment del
dotacional públic de xarxa secundària qualificada com a zona verda (SJL) i s’incrementa la
superfície d’esta respecte a la prevista inicialment pel PGOU vigent, però amb això s'incrementa la
superfície de parcel·la neta edificable respecte de la que realment existix, atés que, pel fet que
s'augmenta l'amplària de les franges grafiades com a espai verd al sud del sector fins una amplària
de 25 metres, suposa que estes computen com a zona verda, quan abans no computaven. D'esta
manera es possibilita la qualificació de l'illa situada al sud-oest del sector amb ús terciari, tal com
s'explica i es justifica en la modificació plantejada.
L'al·legant reconeix que s'augmenta l'índex d'edificabilitat de les parcel·les, que s'ha
d'entendre que vol dir l'índex de l'edificabilitat neta de les parcel·les, que succeïx amb l'increment de
la superfície neta de parcel·la edificable que resulta després de la modificació plantejada.
En relació amb la superfície de parcel·la neta edificable amb ús terciari, s'ha de tindre en
compte que, tal com es justifica amb la modificació plantejada, s'aconseguix un augment d’esta
respecte de la superfície total edificable real existent. Segons la Fitxa de Planejament i Gestió del
PGOU, la superfície total de parcel·les amb destinació privada (superfície total neta) susceptibles de
ser edificades amb ús terciari era de 120.125 m2, no obstant això, la suma de les parcel·les indicades
en els plànols de la Sèrie 4 d'Ordenació Detallada del PGOU revela una superfície de 106.193 m2.
És a dir, en la realitat existixen 13.932 m2 menys de parcel·la edificable respecte a allò que s'ha
indicat en el PGOU vigent; per la qual cosa, tot i ser correctes l'aprofitament tipus i superfície del
sector, no podria materialitzar-se l'edificabilitat màxima sobre parcel·la sense modificar els
paràmetres urbanístics establits pel PGOU.
Tal com es justifica en la modificació plantejada, la reubicació de les zones verdes
possibilita la qualificació de les parcel·la al sud-oest del sector amb ús terciari, i s’incrementa la
superfície de parcel·la neta total amb ús terciari a 109.357m2, amb la qual cosa s’aconseguix un
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augment de 3.164 m2 respecte de la superfície real de 106.193 m2 comprovada una vegada realitzat
l'alçament topogràfic, i sense que l'aprofitament tipus existent es veja disminuït, i tenint en compte
que tot això redunda en benefici dels propietaris.
Respecte que s'hauria d'haver augmentat la superfície del sector, s'ha tindre en compte que
esta superfície és la que delimita el Pla General, que no es varia, i un eventual increment de
superfície només podria donar-se cap al nord i cap al sud i afectaria sòl no urbanitzable protegit, i
exigiria un estudi d'impacte ambiental, quan en l'acord d'aprovació i adjudicació del programa d'este
sector ja es va desestimar una alternativa tècnica que plantejava la dita ampliació.
En els termes exposats, es proposa que es desestime la present al·legació.
2) En l'expedient tramitat en ocasió de la present modificació, a què des d'ací ens remetem i
que ha sigut sotmés a informació pública en els termes legalment establits, figura tota la
documentació acreditativa de la comprovació de superfícies efectuada, de manera que els 109.357
m2 de sòl net són els mateixos que figuren en el projecte de reparcel·lació en tràmit, conseqüència
de l'alçament topogràfic.
Quant al fet que referix l'existència d'una construcció existent en la seua parcel·la amb uns
servicis consolidats i a la seua sol·licitud que es considere com a tal, s'ha considerar que no és
objecte de la modificació plantejada.
L'exclusió de la superfície titularitat dels al·legants de la unitat d'execució, que s'ha
d'entendre referida al sector St-1, no és objecte de la modificació núm. 17 del PGOU, per la qual
cosa es proposa que es desestime l'al·legació plantejada.
L'exclusió de la superfície titularitat dels al·legants es fonamenta per estos, que segons ells
disposa de “totes les instal·lacions adequades”, sense acreditar de quina classe d'instal·lacions es
tracta ni les condicions en què es troben. En general les instal·lacions que hi pot haver en l'àmbit del
sector ST-1 es van anar implantant successivament sense projecte i sense una concepció global o de
conjunt per a ser urbanitzades per complet, ja que anteriorment al pla general en vigor els terrenys
estaven classificats pel planejament com a sòl no urbanitzable, per la qual cosa no es podien
legalment urbanitzar.
Procedix per al desplegament urbanístic del sector ST-1 de sòl urbanitzable terciari,
l'ordenació detallada del qual està prevista pel Pla General, emprendre la dita operació urbanística
amb el caràcter d'actuació integrada, de conformitat amb el programa ja aprovat per este
Ajuntament, a l'empara del que preveuen els articles 10.3, 14, i 21.4 de la LUV.
Per això es proposa la desestimació de l'al·legació plantejada.
3) i 4) El subministrament elèctric del sector ST-1 no és objecte de la modificació
plantejada, que, com es desprén d’esta, té com a objecte únicament corregir l'ordenació detallada
del dit sector; per tant, no pertoca la sol·licitud de suspensió de l'acord plenari que se sol·licita.
És per això que en este punt es proposa desestimar-la.”
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6.- Modificació puntual número 1 del Pla Parcial de Millora del sector SER-4-Camí de
Mura i del PGOU de Llíria (rectangle mínim que cal inscriure en la parcel·la mínima del
mencionat sector).
Vista la sol·licitud de modificació del Pla General d'Ordenació Urbana i del Pla Parcial de
Millora del sector SRE-4-Camí de Mura, de sòl urbanitzable residencial, presentada per Vicente
Cotanda Garrigues el 21 de gener de 2010, en qualitat de president de Camí de Mura UTE, agent
urbanitzador del sector, així com l'informe emés pel departament d'Urbanisme.
Atés que el projecte de reparcel·lació del sector SRE-4-Camí de Mura se sotmet al que
disposa la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana
(LUV), i que amb motiu de l'informe municipal sobre això, que ha sigut sotmés a informació
pública per l'agent urbanitzador de l'actuació Camí de Mura UTE, així com de les al·legacions
presentades durant la dita fase, s'han detectat diversos inconvenients que han de ser corregits i que
ja han sigut comentats amb l'equip tècnic redactor.
Atés que un d’estos inconvenient és el relatiu al fet que determinades parcel·les adjudicades
no complixen les condicions de parcel·la mínima edificable, de conformitat amb les ordenances
aplicables a este sector, per tal com no respecta el paràmetre del rectangle mínim inscriptible, que és
de 5 x la meitat de l'amplària d'illa, específicament per a este sector, segons l'article 8.3.4, apartat b),
de les Normes Urbanístiques del Pla General, que es van modificar en este sentit pel Pla Parcial de
Millora aprovat definitivament el 3 d'abril de 2007 (publicat en el BOP del 20 d'agost de 2007), i
formulat al seu dia per l'urbanitzador. En principi, es tracta de les següents parcel·les, excepte error
o omissió, atés que en els plànols de les fitxes de parcel·les adjudicades, encara que estan tancats, no
consta l'escala i és de més difícil constatació: 1, 2, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 31, 34, 36, 37, 53, 63, 67, 70,
76, 77, 92, 93, 94, 105, 106, 108, 117, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 136, 138, 139,
141, 142, 143, 145. Per tant, s'ha informat que o es modifiquen eixes adjudicacions per ajustar-les al
Pla Parcial o s'hauria de canviar la normativa (art. 8.3.4 de les Normes Urbanístiques del PGOU i
els que pertoquen pel Pla Parcial) per a poder-les admetre com a vàlides.
Atés que, pel que fa al contingut de la modificació del planejament, no afecta les dotacions
públiques de la xarxa primària o secundària ni, per tant, a l'equilibri o a la proporció d’estes, sinó
que consistix a donar una nova redacció a l'article 8.3.4, de les Normes Urbanístiques del Pla
General, en l’apartat b), paràgraf primer, en els termes següents:
* Article 8.3.4, apartat b), primer paràgraf:
- Text vigent: “b) Relatius a parcel·la. Parcel·la mínima edificable: Queda definida per les
condicions de dimensions i forma següents: La parcel·la edificable haurà de tindre una superfície
mínima de 150 m2 on puga inscriure's un rectangle de 5 x 20. En la SRE-4, en aquelles parcel·les de
forma rectangular, el rectangle inscriptible serà de 5 x la meitat de l'amplària de l'illa. La longitud
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mínima de façana que s'establix per a la parcel·la mínima edificable és de 5 m. En el sector SRA-29,
Bodegues del Camp, la parcel·la mínima hi serà de 80 m2”.
- Nova redacció proposada per l'urbanitzador: “b) Relatius a parcel·la. Parcel·la mínima
edificable: Queda definida per les següents condicions de dimensions i forma: La parcel·la
edificable haurà de tindre una superfície mínima de 150 m2 en la que puga inscriure's un rectangle
de 5 x 20. En la SRE-4, la figura inscriptible serà un rectangle de 5 metres de costat i superfície
mínima 100 m2 un cercle de 10 m. De diàmetre. La longitud mínima de façana que s'establix per a
la parcel·la mínima edificable és de 5 m. En el sector SRA-29, Bodegues del Camp, la parcel·la
mínima serà de 80 m2”.
- Nova redacció amb les modificacions proposades en este acord, d'acord amb l'esmentat
informe tècnic municipal: “b) Relatius a parcel·la. Parcel·la mínima edificable: Queda definida per
les següents condicions de dimensions i forma: La parcel·la edificable haurà de tindre una superfície
mínima de 150 m2 on puga inscriure's un rectangle de 5 x 20. En el sector SRE-4, a més, la figura
inscriptible serà un rectangle mínim de 5 metres de costat i superfície mínima inscriptible de 100
m2 un cercle de 10 m. de diàmetre, respectant en tot cas la dita parcel·la mínima de 150 m2. La
longitud mínima de façana que s'establix per a la parcel·la mínima edificable és de 5 m. En el sector
SRA-29, Bodegues del Camp, la parcel·la mínima serà de 80 m2”.
Atés que, d'acord amb l'informe tècnic municipal, no es considera necessari, per tal com no
està justificat en la sol·licitud de l'agent urbanitzador la modificació de l'article 8.3.4, en els apartats
c), primer paràgraf, i d), primer paràgraf.
Vist que d'acord amb l'article 81.2 de la Llei 16/2005, de 30 de novembre, Urbanística
Valenciana, “els particulars podran formular documents d'avanç del planejament i sol·licitar a
l'Ajuntament la modificació del Pla General per mitjà de la presentació de la documentació tècnica
necessària amb esta finalita. En cap cas poden tramitar-se plans d'elaboració particular simulant que
es tracta d'iniciatives formulades d'ofici”. Camí de Mura UTE ha sol·licitat la tramitació d'eixa
modificació del Pla General, i ha presentat per a això la documentació tècnica necessària, part amb
eficàcia normativa i part sense eficàcia normativa que presenta prou grau de definició i detall nivell
formalment perquè l'Ajuntament, si la considera acceptable, puga assumir-la i tramitar-la. No
s'acredita que haja sigut aprovada prèviament per l'assemblea general de propietaris que formen part
de les distintes agrupacions d'interés urbanístic que constituïxen la dita UTE, la qual cosa haurà de
justificar-se.
Vist que l'article 94.1 de la LUV establix que “les modificacions dels plans es duran a terme
segons el procediment establit en cada tipus de pla”. El ROGTU preveu específicament que “les
modificacions de plans generals referides únicament a elements d'ordenació detallada es tramitaran
de conformitat amb el procediment previst per a l'aprovació de plans parcials” (art. 223.5). Eixe
procediment és el que es regula en l'article 90.2 de la LUV, que establix que se sotmetran a
informació pública pel termini d'un mes en les condicions de publicitat establides en l'article 83.2.a)
de la LUV per als plans generals: anunci en el DOGV i en un diari no oficial d'àmplia difusió a la
localitat.
Vist que, de conformitat amb l'article 37.1.d), de la LUV, formen part de l'ordenació
detallada les determinacions sobre parcel·lació de terrenys o règim per a parcel·lar-los en funció
dels tipus edificatoris previstos, per la qual cosa és correcta la previsió de la proposta que
l'aprovació definitiva de la modificació competix a l'Ajuntament, d'acord amb els articles 37.2, 57 i
91.1 de la LUV.
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Vist que, quant a la modificació del Pla Parcial de Millora, atés que este va ser el que va
introduir les modificacions en l'article 8.3.4 de les Normes Urbanístiques del PGOU per adaptar-les
a les particularitats del sector SRE-4, i en va canviar la redacció en virtut d'esta modificació,
automàticament s'està alterant el contingut normatiu del citat Pla Parcial, en els termes publicats en
el BOP de 20 d'agost de 2007. L'article 90.2 de la LUV, relatiu a la tramitació dels plans parcials,
disposa que quan no siguen promoguts amb motiu d'un programa d'actuació integrada, com en este
cas ocorre, que ja està aprovat definitivament des de 2007, se sotmetran a informació pública per un
termini d'un mes en les condicions de publicitat establides en l'article 83.2.a) d'esta Llei per als
plans generals, per la qual cosa la tramitació és idèntica.
Vist el que disposa la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat Valenciana,
Urbanística Valenciana, en el Reglament aprovat per Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, i
atés que esta modificació afecta únicament determinacions de l'ordenació detallada, de conformitat
amb l'article 37.1, lletra d), i preceptes concordants de la LUV, i l'article 120.1.d) del Reglament
citat, per la qual cosa és de competència exclusiva municipal fer-ne l’aprovació definitiva, després
del dictamen previ de la comissió informativa d'Urbanisme.
La corporació municipal, per unanimitat,
ACORDA:
1r.- Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 1 del Pla Parcial de Millora del sector
SRE-4-Camí de Mura, així com del PGOU de Llíria, promoguda per Camí de Mura UTE, agent
urbanitzador d'esta actuació, d'acord amb l'article 81.2 de la LUV, per mitjà de la presentació de la
documentació tècnica necessària amb esta finalitat, amb el prou grau de definició i detall
formalment perquè l'Ajuntament puga tramitar-la com a tal modificació puntual d'ambdós
instruments de planejament.
2n.- Sotmetre a informació pública la dita modificació puntual per un termini d'un mes, per
mitjà d'anunci publicat en el DOGV i en un diari no oficial d'àmplia difusió a la localitat. Posat cas
que no s’hi presenten al·legacions, la qual cosa s'acreditarà per mitjà de certificació de la secretaria
general, este acord quedarà elevat automàticament a definitiu, sense necessitat de ser sotmés a nova
votació del ple municipal, i es publicarà en forma legal .
3r.- Facultar la regidora delegada d'Urbanisme per a l'execució del present acord.

-------------------------------------------------------
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Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:

- Sra. Dora Catalá, regidora del grup municipal PSPV-PSOE.
Votarem a favor, ja que l'opció triada pels tècnics municipals és la més encertada per a
solucionar el problema que afecta estos veïns i que s'ha demorat molt.

7.- Expedient 1/2010 de reconeixement extrajudicial de crèdits.
De conformitat amb allò que s'ha regulat en l'article 60.2 del del RD 500/1990, de 20
d'abril, pel qual es desplega el capítol primer del títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, i atés que hi ha gastos realitzats durant l'any 2009 i anteriors no
imputats al pressupost corresponent.
Vist que s'està tramitat la liquidació del Pressupost General de l'any 2009, i que ja s'ha
detectat que hi ha factures de l'any 2009 i anteriors que no es van poder imputar a l’exercici d'origen
per tal com no es disposa de consignació pressupostària per a això, per la qual cosa s'ha de procedir
a fer-ne l’aprovació per reconeixement extrajudicial mitjançant un acord plenari, tot això de
conformitat amb la legislació vigent, que si bé arreplega el principi d'anualitat pressupostària en
diversos articles, entre els quals el 176 del RDL 2/2004, TRLRHL i l'article 26.5 del RD 500/1990,
que establixen que amb càrrec als crèdits de l'estat de gastos de cada pressupost només podran
contraure's obligacions derivades d'adquisicions, obres, servicis i la resta de prestacions o gastos en
general que es realitzen l'any natural del mateix exercici. També arrepleguen que podran aplicar-se
als crèdits del pressupost vigent, al moment de fer-ne el reconeixement, les obligacions derivades de
compromisos de gastos degudament adquirits, a través dels oportuns reconeixements extrajudicials
de crèdits, en el present expedient es presenten per a l'aprovació per reconeixement extrajudicial
factures i obligacions contretes per l'Ajuntament per un import total de VINT-I-UN MIL
CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS D'EURO (21.052,20 €).
Vista la doctrina que prohibix l'enriquiment sense causa, d'acord amb les sentències del
Tribunal Suprem de dates 24 de gener de 1984, 18 de juny de 1985, 20 d'octubre de 1987 i d’altres
més. I vist l'informe que respecte d'això emet el departament d'Intervenció municipal núm. 112010.La corporació municipal, per unanimitat,
ACORDA:

PRIMER: Reconéixer les següents obligacions amb càrrec al Pressupost de l'Ajuntament
de l'any 2010, per tal com l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2010, de
conformitat amb el detall següent:
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ORG.
100

PROG.
454

ECON.
21400

NumFact

21100508
21100541
2802744
702

241

787438
20095119

04-feb-10 TUB GALVANITZAT

VA-112401

04-feb-10 ALB. NÚM.189-215 GUANTS..
ALB.NÚM. 198-612
04-feb-10 VENTILADOR
NETEJA E.TALLER LAURONA
11-ene-10 V TFIL DEP. CARNISSERIA

094227

800

321

321

F 900002331

24-des-09 MATERIAL ELÈCTRIC CEFIRE
MATERIAL ELÈCTRIC 24-des-09 COL·LEGI SANT VICENT-

800

334

334

094219

30-des-09

473,14

LLIRIABEN, S.L.
FRASCA MAQ. DE
PRECISIÓ, S.L.

567,27
577,68

UNIVERSIA FORM.
CONSULTORS
GRUP ROS
CASARES, S.L.
METALCO
PROLIANS
METALCO
PROLIANS
METALCO
PROLIANS
ELOISA GARCIA
S.L.

1.551,00
505,64
1.076,55
199,37
68,44
1.113,60

ELECTRO-BORI S.L.

420,08

ELECTRO-BORI S.L.

343,46

MATERIAL NETEJA COL·LEGI
SANT MIQUEL

ELOISA GARCIA
S.L.

156,34

A 2.120

VESTUARI CONSERGE
05-ene-10 COL·LEGI SANT MIQUEL
VESTUARI CONSERGE
05-ene-10 COL·LEGI SANT VICENT

SUMINISTROS
NADAL, S.L.
SUMINISTROS
NADAL, S.L.

B 104

PUB. TOP FESTA FIRA A MOS
02-des-09 REDO-SAN MIGUEL 09

ANEM DE FESTA,
S.L.

123,06

219,48

2260903
464,00

2269901

F 900002333
920

LLIRIABEN, S.L.

22199

COR09514

990

IMPORT

22110

A 2.119

800

TERCER

21200
F 900002335

800

REPARACIÓ VEHICLE 226116-oct-09 DGWREPARACIÓ VEHICLE V-970816-oct-09 GN
REPARACIÓ VEHICLE LANDINI
22-des-09 5372-BDY
IMPARTICIÓ FORMACIÓ
15-ene-10 DEPEND. CARNISSERIA
CH. L.C. DD11 CHAPAS-CURSO
18-ene-10 SOLDDOR-

VA-118335

321

Descripció

2270602
274/09

800

Data
Recep

REPARTIMENT DE CARTELLS - DISTRIBUCIONES
30-des-09 FIRA NADALENCABENANJO, S.L.
MATERIAL ELÈCTRIC ESTRELA
24-des-09 DE NADAL
ELECTRO-BORI S.L.

116,00
308,70

2270000
93948
93969
094220

990

912

23000

990

920

23109

NETEJA MES DE DESEMBRE 09
30-des-09 VILA ANGELES
INCREM. SERVICI MES DE
30-des-09 DESEMBRE De 2009
NETEJA LOCAL SOCIAL VALL
11-ene-10 LLÍRIA DES.2009

ELOISA GARCIA
S.L.
ELOISA GARCIA
S.L.

145,80
5.000,01

ELOISA GARCIA S.L
SUBTOTAL

591.60
14.021,22

Assistències d'òrgans col·legiatsdesembre 2009
Locomoció personal àrea de
dependència

6.622,60
95,44
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990
990

920
920

23109
23300

Locomoció ADL
Assistència a juís Policia Local

13,30
299,64
7.030,98
21.052,20

SUBTOTAL
TOTAL

SEGON: Adquirir el compromís de destinar el romanent de tresoreria per a gastos generals
que puga sorgir de la liquidació del Pressupost municipal de l'any 2009, a suplementar les partides
del Pressupost de l'any 2010 sobre les quals s'imputen les obligacions derivades del present
expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.

TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipals perquè
procedisquen a fer-ne la comptabilització i el pagament.

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

Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:

- Sr. José Luis Pérez, regidor del grup municipal PSPV-PSOE.
Sol·licite un aclariment al Sr. Escobedo ja que en la providència d'incoació parla que ja s'ha
tramitat la liquidació de 2009, mentre que en l'informe d'intervenció es parla que ja s'ha tramitat.
El nostre grup votarà favorablement, ja que entenem que els proveïdors no podran assumir
que les partides pressupostàries estiguen esgotades perquè s'ha gastat més del que es tenia
pressupostat.
El reconeixement extrajudicial és com a conseqüència de la falta de crèdit pressupostari, no
per a pagar les factures de 2009 rebudes el 2010.
Sr. Escobedo, accepte el consell del Sr. interventor i aplique als seus companys una
contenció del gasto de naturalesa corrent, i anticipe's al que l'interventor assenyala en el seu
informe.
- Sr. J. Ricardo Escobedo, regidor delegat d'Hisenda.
M'imagine que deu ser un error ortogràfic, perquè efectivament la liquidació s'està
tramitant.
Sr. Pérez, no esperava una presentació diferent de com l’ha feta ja que sempre les fa igual.
Agraïsc que intervinga, ja que en la comissió ni va dir això de la providència ni el que acaba
d'afirmar.
Este equip de govern està fent cas dels consells del Sr. Interventor. Esta modificació de
21.000€ equival a 0.084% de les obligacions reconegudes netes.
El tema de les factures, ja se li va explicar. Efectivament, quan hi ha factures d'octubre no
significa que no hi haja partida pressupostària en eixe moment sinó que s'ha de ratificar eixe gasto i
després pagar.
Cada any el REC és menor, ja no es pot filar més prim.
Hi ha membres de l'oposició que li podrien contar com han estat el REC en temps passats.
Les seues paraules manifesten el desconeixement de la gestió econòmica municipal, i amb crítica
fàcil.
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Obert el segon torn de debat per la presidència, hi intervenen:

- Sr. José Luis Pérez, regidor del grup municipal PSPV-PSOE.
Jo també sabia com seria la seua resposta. D'este ple vosté és el que més parla de la
memòria històrica. (Llig l'informe del Sr. Interventor.) Faça cas del que diu el Sr. interventor i
aplique-s’ho.
- Sr. J. Ricardo Escobedo, regidor delegat d'Hisenda.
Si hi ha hagut un equip de govern que ha pres mesures sèries en el capítol de gastos ha sigut
el nostre, que ha estat any rere any incrementant la consignació pressupostària, ha destinat la major
part del romanent de tresoreria per a gastos generals del capítol segon.
Des de l'any 2002 hem passat d'un REC de 725.000€; el 2003, 1.091.000€; el 2004,
d'1.236.000€; el 2005, d'1.469.000€; el 2006, de 922.000€; el 2007, de 136.000€; el 2008, de
135.000€, i el 2009, de 121.000€. Açò és gestionar.
Em remunte a l'informe de secretària i d’ntervenció que s'adjunta a l'expedient
pressupostari. I diu: ”per una vegada s'ha corregit eixe dèficit que es vènia arrossegant des d'anys
anteriors”.
El REC són una pràctica habitual de tots els ajuntaments.
Inclús els diaris diuen que estem dins dels ajuntaments més solvents i de millor gestió
econòmica d'Espanya.
- Sr. alcalde president de l'Ajuntament de Llíria.
Les obligacions de pagament de l'any 2009 van ser de 400.000 milions de pessetes; llevat de
3.500.000 pessetes, els hem pagat tots i dins dels terminis comercials.
Si demà entren factures de l'any passat les passarem al reconeixement extrajudicial.

8.- Proposició presentada per Francisco García Latorre, regidor de l'Ajuntament de
Llíria, per reclamar el manteniment de l'actual sistema de pensions i arbitrar mesures de
viabilitat que no retallen drets socials.

45

Per tal com es tracta d'un assumpte no dictaminat i inclòs en l'ordre del dia per raó
d'urgència, va ser sotmesa a votació la ratificació de la inclusió en l'ordre del dia, i es va aprovar per
unanimitat.
“El Consell de Ministres va aprovar fa pocs dies l'inici dels tràmits que tenen com a objectiu
final el retall d'un dels drets socials més consolidats i d'ample abast, com és prolongació de l'edat de
jubilació de 65 a 67 anys.
Esta proposta, que s'ha de traslladar al “Pacte de Toledo” sobre prestacions socials, s'ha fet
sense tindre en compte altres possibilitat d'obtindre nous recursos, cotitzacions socials o ingressos a
través d'impostos que no siguen la del retard en l'edat de jubilació, i es vol justificar en el fet que
l'esperança de vida mitjana de la població espanyola ha crescut 4 anys en el període 1980-2005, i ha
passat dels 76 als 80 anys.
La proposta ha sigut presentada com l'obertura d'un debat que haurà de concretar-se en la
Comissió Parlamentaria del Pacte de Toledo i consensuar-la amb els agents socials.
A més, estes mesures es prenen com a conseqüència de la crisi econòmica creada per la
banca i el sistema capitalista mundial, i de la qual no són culpables els treballadors i les
treballadores, i encara menys els futurs pensionistes.
La situació financera del sistema de pensions actuals és positiva. Este presenta excedents els
últims anys de forma recurrent. El fons de Reserva de la Seguretat Social supera els 60.000 milions
d'euros i arribarà en breu als 62.000 milions.
El retard en l'edat de jubilació que el Govern de l'Estat intenta materialitzar és una clara
agressió a un dret bàsic i consolidat de les persones treballadores espanyoles i s'ha fet sense prendre
alternatives mesurables més coincidents amb la realitat laboral i estructural dels sistemes de
pensions.
La disposició de l'executiu central pareix més dirigida a llançar missatges d'activitat en
matèria de reformes estructurals dels sistemes interns enfront dels mercats internacionals que
qüestionen a hores d’ara la qualificació del deute espanyol, que a voler abordar de manera clara i
amb rigor la viabilitat dels sistemes de pensions, que a més gaudix d'una bona salut i fortalesa.
Amb este tipus de mesures, una de les grans ocupadores que es veuria afectada de manera
directa és l'Administració Local, igual que la resta d'administracions públiques, on part de la seua
plantilla hauria de prolongar l’estada al lloc de treball durant dos anys més, cosa que impediria la
generació de noves incorporacions per reposició.
Com que el Govern ha fet la seua proposta de forma unilateral, però demana l'opinió de la
societat per tal com pretén obrir el debat sobre l'edat de jubilació, el ple de Llíria, com a
representant de l'opinió dels veïns i veïnes de la localitat que seran afectats per esta mesura, vol fer
arribar a l'executiu i a la Comissió Parlamentaria del Pacte de Toledo la seua opinió, per la qual
cosa proposem l'adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Rebutjar com a Administració Local i agent ocupador la mesura adoptada pel
Consell de Ministres de prolongar l'edat de jubilació fins als 67 anys i qualsevol altra que implique
retalls socials als drets dels ciutadans, sense perjuí de permetre la pròrroga voluntària de l'edat de
jubilació a partir dels 65 anys d'edat.
SEGON.- Instar el Ministeri d'Economia que busque alternatives viables i estructurals que
permeten obtindre nous recursos que no posen en perill l'estat de benestar de la societat espanyola i
l'actual sistema de pensions.
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TERCER.- Que es realitze una rectificació d'este acord del Consell de Ministres i que no
siga reflectit en el nou Pacte de Toledo sobre les Pensions.
QUART.- Sol·licitar a la resta d'administracions públiques valencianes que se sumen a esta
petició com a ens actius i possibles perjudicats de la mesura, en cas de modificar-se l'actual Pacte de
Toledo.
CINQUÉ.- Traslladar la present moció i dels seus acords a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

el president del Govern d'Espanya
el president de la Generalitat
la ministra d'Economia i Hisenda
el ministre de Treball
els portaveus dels grups parlamentaris en el Congrés dels Diputats
la Comissió parlamentària del Pacte de Toledo
el conseller d'Economia i Ocupació
els portaveus dels grups parlamentaris a les Corts Valencianes (PP-PSOE-Compromís)
el president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
la presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
els presidents de les diputacions d'Alacant, València i Castelló
els sindicats més representatius valencians (CCOO, UGT, CSI-CSIF, STEPV,
OCUPACIÓ, CGT).”

La corporació municipal, per setze vots a favor dels grups PP, EUPV-EV, No adscrits, i
cinc vots en contra del grup PSPV-PSOE,

ACORDA:

Estimar la proposició anteriorment transcrita.

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

Fa l'exposició de la moció el Sr.Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
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La proposta unilateral que va fer el Govern de l'Estat d'allargar la jubilació fins als 67 anys
suposa un canvi de rumb de la política econòmica i social que sacrifica els drets dels treballadors.
Estes propostes suposen un retall sense precedents i un retrocés històric de drets laborals
aconseguits després de dècades de lluita; a més, este anunci ha generat incertitud i alarma social, i
ha insinuat la debilitat del sistema públic de pensions, cosa que nosaltres no compartim. Espanya és
un dels països que té l'edat més alta de jubilació de la Unió Europea, només superada per Suècia,
Bulgària i Romania. Cal partir del fet que el nostre sistema disfruta d'una sòlida salut, gràcies a
l'esforç del conjunt de la societat que s'ha materialitzat en els acords de pensions des de l'any 1995 i
que ha anat superant any rere any, en el qual la reserva de la seguretat social supera els 60.000
milions d'euros i arribarà en breu als 62.000 milions.
Fa només uns mesos el Govern proclamava la bona salut de la Seguretat Social i va oferir la
rebaixa de cotització social a empresaris. La proposta d'allargar la jubilació als 67 anys s'ha fet
partint de la base de reduir els gastos i no d'augmentar els ingressos. La fortalesa de les pensions
s'ha d'associar a la creació de l'ocupació, a la reducció de la temporalitat, a l'augment del poder
adquisitiu dels salaris i a evitar el frau fiscal que limita la capacitat de les administracions públiques
per protegir les persones que són víctimes d'esta crisi. Si allarguem l'edat de jubilació no es crearà
ocupació entre els jóvens. Tot en un context en què els majors responsables de la crisi, el capital
financer i els expeculadors urbanístics, no sols conserven tots els seus drets sinó que a més reben
ajudes públiques mil·lenàries. De nou són els treballadors i els pensionistes els menys culpables, els
qui pagaran les actuacions irresponsables. Al País Valencià les dades del mercat de treball són
penoses, ja que és la tercera autonomia en taxa de desocupació, la segona en creixement de
desocupació i està quatre punts per damunt de la mitjana estatal de temporalitat, un 29%. Cal
recordar que la responsabilitat en matèria de desocupació recau en la Generalitat. Unes altres
propostes com l'augment dels anys per al càlcul de les pensions de 15 a 25 anys, o elevar els anys de
cotització per a generar dret a les pensió de 15 a 17 anys, recau a l’esquena dels treballadors el pes
de l'eixida de la crisi econòmica. De fet, l'elevació del període de cotització per a determinar la
quantia de jubilació suposarà una important disminució d'esta, com va passar quan es va allargar de
15 a 17 anys. No és acceptable que s'incloga en el pla d'estabilitat econòmica mesures que tindran
impacte sobre el sistema de pensions durant diverses dècades. Al nostre país les pensions són molt
baixes, de pura supervivència en molts casos, i afecten milers de persones. És necessari no retallar
sinó millorar les prestacions tant de jubilació com de viudetat i orfandat. Estes mesures afecten de
manera directa, no sols els treballadors i les treballadores de Llíria sinó la mateixa Administració
Local.
Per això presentem estos acords. (Llig els acords de la moció.)

Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sr. Ángel Civera, portaveu del grup municipal PP.
La moció d'EU mescla moltes coses i per tant, fa difícil que tinga un suport complet del PP.
És veritat que ens trobem davant d'una proposta unilateral del govern socialista, amb un mecanisme
improcedent d'adoptar esta mesura. El Sr. Zapatero ja ens té acostumats que actua amb un sistema
de tanteig, presenta una proposta, deixa passar un temps, valora els errors i després rectifica. A
hores d'ara, hi ha molt poca gent que sap quina és la proposta del grup socilista, ni tan sols ells.
El secretari d'Estat de la Seguretat Social diu: ”va confiar en un canvi de model”, ni tan sols
ell està d'acord en el que presenta el Sr. president del Govern. Durant mesos se'ns ha assegurat que
el sistema de pensions estava assegurat, de sobte se'ns diu que cal ampliar l'edat de jubilació dos
anys. Estem davant d'un retall de drets socials però el dret social que més s'ha retallat és el de
l'ocupació. En un any l'ocupació ha crescut a Espanya un 34'87%, la taxa de desocupació ha pujat a
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un 18'83%, i encara sentim com el Sr. Zapatero diu que l'economia espanyola no està pitjor que fa
sis mesos, i este senyor, a hores d'ara, encara és president del Govern de la nació. No estem millor, i
si no, que ho diguen a milers i milers de persones.
El grup PP estem d'acord amb la moció en el punt primer, però no estem a favor que la
manera de solucionar-ho siga incrementant els impostos tenint en compte la situació econòmica que
estem patint.
Proposem canviar el segon paràgraf, que l'edat real siga els 65 anys, perquè hui tenim molts
jubilats amb 52 anys, 60 anys…, o siga, que la majoria complisca eixa edat. Cal incentivar la
prolongació de la jubilació aprenent d'altres països.
Estem d'acord amb els punts tercer i quart.
En definitiva, esta és la mesura de la desesperació i de la improvisació.
Si el company d'EU accepta la nostra proposició, votarem a favor.

- Sr. Alfred Rodilla, regidor del grup municipal PSPV-PSOE.
Després d'esta grandiosa homilia, en la qual el portaveu del PP oferix totes les solucions que
el Sr. Rajoy és incapaç d'oferir. Ens quedem molt sorpresos del nivell que tenim en este
Ajuntament.
Votarem en contra perquè s'està parlant de coses que no són concretes, s'està parlant de
propostes, i més, quan govern, sindicats, etc., estan debatent.
Ens sorprén que el portaveu del PP faça menció de la crisi, ja que recordem que fa poc en la
premsa ha aparegut que a la Comunitat Valenciana superem el mig milió de parats, i ací qui té la
responsabilitat és el PP de València que està hipotecat judicialment i no pren cap decisió. També
ens preocupa que ací a Llíria tenim 2.200 persones sense treball, també hi deu haver responsabilitat
en això del Sr. alcalde i del seu equip de govern. Abans de criticar s'han de posar solucions damunt
de la taula, i més quan la crisi ací ens colpeja de manera brutal, ja que som la tercera comunitat
d'Espanya on creix més la desocupació. Açò vol dir que el govern del PP no fa res.
En la pàgina Web del SERVEF de Llíria només hi ha set ofertes de la Comunitat
Valenciana, i una és de Llíria.
Respecte a la moció, no podem votar a favor perquè parla de fum. A nosaltres, com a partit
socialista, ens agradaria que l'edat de jubilació es mantinguera i s'adaptara a diferents tipus de
treball.

Obert el segon torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Val més previndre que curar, Sr. Rodilla. Al Govern de l'Estat, a causa de la crisi, se li ha
fet molt gran el vestit. Cap president s'ha atrevit a realitzar cap modificació en les pensions.
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Compartisc que el tema de jubilacions anticipades o regulacions d'ocupació.
En un moment de crisi hi ha dos solucions, o menys gastos o més ingressos, però en època
de crisi cal invertir en temes socials que és on més falta fa.
Quan parle d'impostos em refira a impostos indirectes, d'Iberdrola, Telefónica…
Accepte la proposta del PP, i ja es buscaran les solucions on calga.

- Sr. Ángel Civera, portaveu del grup municipal PP.
Vull agrair al company l'acceptació. També puntualitzaria que allargar la jubilació hauria de
ser voluntari i que tinguera un incentius. Així acceptaríem la moció.
Sr. Rodilla, vaja llanda que ens ha donat. Em preocupa que el portaveu del grup socialista
diga que el que s'ha enviat a Europa és fum. Vostés són una caixa de sorpreses.
Sobre el tema de l'ocupació, ni un pas arrere per assumir les responsabilitats que facen falta.
La legislació laboral i la de la Seguretat Social són competències de l'Estat. No ha arribat a l'article
148 de la Constitució, es va quedar dormint.
Les propostes que jo he fet són del PP.
- Sr. Alfred Rodilla, regidor del grup municipal PSPV-PSOE.
Si efectivament no hi ha una modificació i es manté l'edat de jubilació, supose que caldrà
agrair-ho a la portaveu d'EU.
No podem votar a favor d'una moció que no parle de qüestions fetes, sinó que s'estan
debatent.
És la primera vegada que he sentit alguna proposta del PP, perquè el Sr. Rajoy no hi posa
l’espatla.
Vostés gestionen tan bé que són capaços de crear-nos un deute a la Comunitat Valenciana
de 20.000 milions d'euros.
- Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Dos reflexions. Quan el Consell de ministres pren una decisió, les coses cal prendre-se-les
seriosament. Recorde, el 2009, la proposta de les ajudes a la gent que se li acabava el cobrament de
la desocupació; primerament es va decidir que fins a juliol, després fins a gener; amb això
demostren que prenen decisions sense meditar. Per tant, esta última decisió sobre la jubilació cal
prendre-se-la seriosament, sobretot, quan els sindicats han convocat una manifestació massiva per al
dia 23 de febrer per dir que la mesura que s'ha proposat no es pot prendre, i inclús que es plantegen
una vaga general.
Per tot això, cal demostrar-los que no hi estem d'acord.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS DE CARÀCTER RESOLUTIU

9.- Moció presentada per Francisco García Latorre, regidor de l'Ajuntament de Llíria,
per executar com a primera fase les obres de la xarxa de clavegueram en la UE-47-La Sima.

50

M.I. AJUNTAMENT DE LLÍRIA
Ciutat de la Música
(Camp del Túria)

Plaça Major 1
46160 LLÍRIA
Telèfon 962 79 82 82
Fax 962 79 07 96

SECRETARIA GENERAL
A.M.A/avm.

Es presenta moció per Francisco García Latorre, regidor de l'Ajuntament de Llíria, per
executar com a primera fase les obres de la xarxa de clavegueram en la UE-47-La Sima, que a
continuació es transcriu per a ser debatuda en esta sessió per tal com es tracta d'un assumpte urgent
que no pot demorar-se fins a la realització del pròxim ple.
Sotmesa per la presidència a votació la urgència de debat de la moció presentada, és
aprovada per unanimitat.
“L'Ajuntament de Llíria ha remés un ofici firmat per l'alcalde als veïns de la urbanització de
la unitat d'execució 47-La Sima, on es planteja la intenció de portar avant el projecte d'urbanització
d'esta zona.
El plantejament és doble, o es fa per gestió directa i en una sola fase o per gestió indirecta (
es dóna 10 dies per a contestar) i en els terminis reglamentaris per fases. En cas de no contestar
afirmativament a esta última opció, l'Ajuntament hi pretén aplicar la primera.
Pareix que esta gestió de desenrotllament urbanístic s'ha fet sense comptar amb el consens
dels veïns de la mencionada unitat d'execució, ja que per part del president de l'Associació de Veïns
de la Sima s'ha presentat un escrit on es diu clarament que els veïns no han demanat el
desenrotllament de l'actuació, ja que és contradictori amb la petició de la conformitat. A més, es
donen uns terminis molt curts perquè l'associació i els veïns puguen valorar d’emprendre les obres
de forma integral.
Igualment, es planteja que hi ha unes altres alternatives possibles a una urbanització
integral, com la possibilitat d'un projecte d'obra ordinària i, a través de contribucions especials,
d’emprendre les obres del clavegueram, atés que este nucli residencial està molt prop del col·lector
general, tal com diu la LUV: “Podran redactar-se i aprovar-se projectes d'obres ordinàries que no
tinguen com a objecte desenrotllar íntegrament el conjunt de determinacions d'un pla d'ordenació”.
En vista d’esta situació i atés que esta zona és una àrea semiconsolidada on ja hi ha uns
servicis urbanístics preexistents, i que els temps econòmics pels quals travessem no són molt
favorables per a grans gastos, tot unit a la responsabilitat que té l'Ajuntament de Llíria de complir
amb el que disposa la Llei de Bases de Règim Local sobre els servicis essencials que ha de prestar
este municipi basant-se en el nombre dels seus habitants, proposem els següents

ACORDS:

PRIMER.- Procedir a desenrotllar la gestió urbanística d'esta zona en una primera fase per
mitjà d'un projecte d'obra ordinària a través de contribucions especials, que tinga com a finalitat
portar avant les obres de construcció de la xarxa de clavegueram.
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SEGON.- Traslladar la present moció i els acords corresponents al president de l'associació
de veïns de la unitat d'execució UE-47-La Sima.”

La corporació municipal, per onze vots en contra del grup PP, cinc abstencions del grup
PSPV-PSOE, i cinc vots a favor del els grups EUPV-EV i No adscrits,

ACORDA:
Desestimar la moció anteriorment transcrita.

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

Fa l'exposició de la moció el Sr.Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Esta proposta ve donada pels veïns d'esta urbanització i, en concret, per la seua associació.
(Llig la moció).

Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sra. Reme Mazzolari, regidora delegada d'Urbanisme.
El plantejament no és doble, només és un, ja que hi ha dos opcions i cal optar per una: o
gestió directa o indirecta.
He de dir-li que no és veritat que no hi haja consens amb els veïns. L'associació de veïns de
la Sima s'està reunint amb mi des de la legislatura passada, inclús ha tingut un canvi de junta, i m'he
reunit amb les dos. En cap moment han manifestat la seua opció per urbanitzar, i esta ha sigut la
gestió directa. Jo vaig anar a una reunió que hi va haver al maig al local de la Vall de Llíria, on
estaven representats tots els veïns d'eixa urbanització. Allí se'ls va explicar el que hi havia. En tot
moment se'ls va dir què comportava la gestió directa, mai se'ls ha enganyat. La gestió directa
comporta obres integrals de la urbanització, este és l'oferiment que fa l'Ajuntament a tots aquells qui
vénen ací a dir-nos que volen urbanitzar amb gestió directa, i no hi ha excepcions.
Hi va haver un moviment de gent de la junta d'eixa urbanització que volien constituir una
agrupació d'interés urbanístic, i van arribar al 48 %, que era minoritari, de la propietat per a poder
fer-ho per gestió indirecta per tal d'avançar i posar en marxa les obres de la urbanització, ja que
l'Ajuntament no els podia donar data de quan es farien les obres per gestió directa.
Llavors, la carta els diu que l'Ajuntament està disposat a fer-ho, i els dóna l'opció que trien.
Si és per gestió directa no es pot iniciar amb una obra ordinària i contribucions especials.
Esta decisió esta avalada per tres sentències a favor d'eixa actuació de l'Ajuntament.
Este debat sobre l'obra ordinària, l’hem tingut moltes vegades, i el seu grup hi fa
demagògia. Encara estic esperant saber què entenen vostés per obra ordinària i si coneixen quan i
com es poden aplicar les contribucions especials. Encara estic esperant que la seua companya em
conteste.
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- Sr. Alfred Rodilla, regidor del grup municipal PSPV-PSOE.
Nosaltres també ens hem fet eco de la carta que ha enviat l'alcalde. En la Comissió
d'Urbanisme ens hauria agradat tindre coneixement d'este procés.
Nosaltres reconeixem que eixe termini de 10 dies és legal segons el procediment
adminsitratiu comú, però entenem que són insuficients perquè no totes les persones de la Sima estan
d'acord amb el plantejament de l'Ajuntament i han de fer reunions per a posar-se d'acord. Li
demanem que els done un termini per raonar amb l'Ajuntament.
La moció parla d'una solució concreta, i jo crec que són els veïns els qui han de reunir-se i
arribar a un pacte comú. Per això, abans de votar, demanem que es pospose.
- Sr. Rafael Cotanda, regidor del grup No adscrits.
Hi trobem incongruències, ja que si vosté diu que fa temps que es reunixen, no podem
entendre que, quan vostés envien la carta, la mateixa associació que representa els veïns els
contesten dient-los que no hi han arribat a un acord.
- Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
D’eixa voluntat dels veïns de fer les obres, no n’hi ha cap constància per escrit. Si vosté diu,
Sra. Mazzolari, que ha parlat amb el president de la urbanització, jo li dic que tinc un escrit d'este
president, del dia 17 de febrer, en el qual demana el mateix que jo dic en la moció.
Jo no sóc tècnic, però ho he consultat i es pot fer, i a més no és que es puga sinó que s'ha de
fer, ja que el tema del clavegueram ho té per imperatiu de la Llei de Bases de Règim Local.
Per tant, partim de la base que hi ha un col·lectiu de gent que es planteja no fer ni gestió
directa ni indirecta, i vosté només es plantegen que si fan l'obra.
La meua pregunta és que si els veïns li plantegen fer una altra cosa, ho faran o continuarà
amb el seu pla?
Obert el segon torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sra. Reme Mazzolari, regidora delegada d'Urbanisme.
Sr. Rodilla, en la comissió es va informar de les distintes actuacions per a les
urbanitzacions. No vaig pensar de comentar-los que la carta estava redactada, per això demane
disculpes.
Quant als 10 dies, nosaltres entenem que és un termini suficient, i més en una urbanització
on la totalitat dels propietaris ja s'hi han pronunciat: uns per gestió directa, i uns altres, per si no
arribava esta, per la indirecta. De totes les maneres, no tenim cap problema d'ampliar el termini un
mes, però no més enllà, ja que tenim moltes coses a fer per a posar en marxa eixe PAI.
L'Ajuntament vol que les urbanitzacions siguen un barri més, i per això és necessari
urbanitzar. És la nostra responsabilitat tirar cap avant.
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Quant al president que ha escrit eixa carta, per descomptat que m'he reunit amb ell. Ell va
ser el que em va invitar a la reunió que hi va havera a la Vall de Llíria, i allí els vaig explicar quina
era la condició de la gestió directa: obres integrals.
Quant a la seua pregunta de si els veïns de la Sima només volen fer el clavegueram, que
facen gestió indirecta i que ho facen per fases. Hi ha tres sentències a favor de l'Ajuntament.
Vosté cau en contradicció perquè fa demagògia, ja que en el primer punt del ple era una
obra ordinària, i vosté ha votat en contra. Quin és el seu criteri?
- Sr. Alfred Rodilla, regidor del grup municipal PSPV-PSOE.
Jo sí que he llegit la carta dirigida a l'Ajuntament, i entenc que el que proposa la moció és
una de les opcions que el Sr. Ramiro Collado Marín, president de la urbanització, proposa.
Com que és una de les opcions, el que hem de fer és ajornar esta proposta i que hi haja més
marge de temps perquè els propietaris es puguen reunir i veure el que és més convenient per a la
Sima.
Nosaltres utilitzem les paraules del Sr. Rafa Cotanda: com és possible que s'haja reunit i ara
es done un termini de 10 dies i que eixa carta cree discrepàncies i increpe els mateixos propietaris?
Demanarem que es pospose, i si no, ens abstindrem.
- Sr. Rafael Cotanda, regidor del grup No adscrits.
Quina llàstima que no hi haja actes de les reunions amb els propietaris, així tindríem clars
alguns dubtes que no tenim.
Les paraules de la carta que subratlla i estan en negreta “en cas de no contestar en eixe
termini s'entendrà que opta per gestió directa municipal”, açò és una amenaça encoberta: o
decidixes tu o jo.
- Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
No em pot dir demagog perquè esta proposta no és meua, és de tots els veïns. Els veïns li
diuen que estan disposats a pagar-li el clavegueram, el que volen és que vosté com a ajuntament ho
gestione, almenys la primera fase, i després ja parlarem.
Vosté està carregant uns gastos a una àrea semiconsolidada, per això els propietaris han
posat al·legacions de per què han de pagar una cosa que ja van pagar al seu moment; per tant, no ho
mescle, perquè llavors la que fa demagògia és vosté.
Possiblement, les coses deuen haver canviat des que es va fer eixa reunió.
En vista de l'obligació municipal, nosaltres mantenim la proposta, i si volen ampliem el
termini a un mes.
- Sr. alcalde president de l'Ajuntament de Llíria.
Es modifica la moció i es posa un mes de termini, i convocaré els propietaris de la Sima.

10.- Moció presentada per Francisco García Latorre, regidor de l'Ajuntament de
Llíria, per reclamar el manteniment del servici de correus a domicili i ampliar-lo a les zones
que no en tenen.
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Es presenta moció per Francisco García Latorre, regidor de l'Ajuntament de Llíria, per
reclamar el manteniment del servici de correus a domicili i ampliar-lo a les zones que no en tenen,
que a continuació es transcriu per ser debatuda en esta sessió per tal com es tracta d'un assumpte
urgent que no pot demorar-se fins a la realització del pròxim ple.
Sotmesa per la presidència a votació la urgència de debat de la moció presentada, és
aprovada per unanimitat.
“Atés que el repartiment de correu a domicili és un servici bàsic que cal garantir als
ciutadans.
Atés que en el Ple de l'Ajuntament de Llíria de 20 de febrer de 2008 es va aprovar per
unanimitat establir un Pla director per a la millora del servici de correus a Llíria, per tal de millorarne el repartiment on es prestava, i quant a les zones que no tenien repartiment a domicili, facilitar
als veïns la instal·lació de les bústies concentrades.
Atés que ja han passat dos anys i no sols no s'ha millorat el repartiment a domicili del
correu sinó que el que es pretén fer és eliminar el servici d'entrega a domicili i exigir als veïns de les
urbanitzacions que instal·len bústies concentrades.
Atés que, segons ens consta, la Sociedad Anónima Estatal Correos ha avisat els veïns
d'urbanitzacions com Montecollado i Puig-i-lis de la imminent supressió del repartiment de correus
a domicili, després d'haver-hi sol·licitat autorització al Ministeri de Foment.
Atés que tenim coneixement que Correus ha demanat informació d'altres 25 urbanitzacions
de Llíria amb l'objecte de suprimir-hi el repartiment de correu a domicili, i que ha demanat informes
a l'Ajuntament per sol·licitar al Ministeri de Foment que les urbanitzacions de Llíria siguen
considerades entorn especial i siga necessari que els veïns instal·len bústies concentrades per a
poder rebre-hi el correu, ja que s’hi doenen dos de les tres condicions requerides:
•

Nombre d'habitants per hectàrea menor de 25

•

Menys de 5 enviaments per vivenda i setmana

•

Menys de 10 vivendes per hectàrea

Atés que l'Ajuntament de Llíria està emetent comunicats sense certificar i que no s'ajusten
al que establix el Pla General d'Ordenació Urbana, encara que el que diuen estos comunicats, quan
són entregats al Ministeri de Foment, són determinants perquè els veïns puguen o no tindre dret a
rebre correu a domicili, entenem que han de paralitzar-se i rectificar-se.
Atés que rebre correu a domicili és un servici bàsic per a tots els llirians i les llirianes,
l'Ajuntament no pot actuar de manera discriminatòria per raó de residència i, encara que cal
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respectar l'ordenament jurídic, no es pot permetre que s'aplique una norma amb caràcter
RETROACTIU i PERJUDICIAL per als veïns, que signifique una pèrdua dels seus drets. Així
mateix, no es pot permetre que el repartiment de correu a les urbanitzacions siga una cosa totalment
aleatòria: en la mateixa urbanització hi ha veïns amb repartiment a domicili i d’altres que no en
tenen, extrem que desvirtua la norma i fa que el nombre d'enviaments per vivenda siga menor, que
és un dels paràmetres que s'utilitzen per a tindre dret a rebre correu a domicili.
Atés que en altres municipis del nostre entorn, com l'Eliana o Benaguasil, on també hi ha
nuclis residencials dispersos com els nostres, els ajuntaments han fet una aposta clara en favor del
servici de correu a domicili i han contribuït que tots els veïns gaudisquen d'este servici bàsic a
domicili, amb independència del seu lloc de residència, proposem els següents

ACORDS:
PRIMER.- Refermar-nos en l'acord de fa dos anys d'este ple acordat per unanimitat de
millorar l'entrega de correu, concretat en les actuacions següents:
a) Quant a les zones que actualment tenen repartiment a domicili:
Que l'Ajuntament de Llíria inste Correus perquè es complisca el repartiment a domicili cinc
dies a la setmana a tots els veïns.
b) En les zones que actualment no tenen repartiment a domicili:
Que se sol·licite un informe a Correus per indicar on serien els llocs més interessants per a
col·locar les bústies concentrades.
Que l'Ajuntament facilite als ciutadans que hagen d'instal·lar bústies concentrades l'ús del
domini públic dels llocs on s'hagen d'instal·lar.
Que es realitze, junt amb correus, un pla directori per a la instal·lació de les bústies
concentrades.
Que una de les actuacions que realitze l'Ajuntament el 2010 en l'apartat d'inversions en
urbanitzacions siga la de dotar-les de bústies concentrades.
SEGON.- Que es paralitzen o es rectifiquen els informes i comunicats emesos al regulador
del Ministeri de Foment que siguen diferents dels que arrepleguen les fitxes del Pla General, i que
se certifique la documentació oficial que està aprovada en este document urbanístic aprovat el 2003.

TERCER.- Traslladar la present moció i els acords corresponents a:
•
•
•
•
•

el ministre de Foment
el regulador del Servici Postal del Ministeri de Foment
el cap de carteria de l'oficina de Correus a Llíria
els presidents de les urbanitzacions de Llíria
el president de la Federació d'Urbanitzacions de Llíria (FUCTU).”
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La corporació municipal, per onze vots en contra del grup PP, cinc abstencions del grup
PSPV-PSOE i cinc vots a favor del els grups EUPV-EV i No adscrits,

ACORDA:
Desestimar la moció anteriorment transcrita.

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

Fa l'exposició de la moció la Sra. Inma Riera, regidora de l'Ajuntament de Llíria.(Llig la
moció).

Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sra. Conchín Igual, regidora delegada de Servicis.
Este tema ha sigut debatut moltes vegades en este ple; l'última vegada, em pareix que vosté
no estava en eixe ple.
Quan hi ha algun tipus de queixa en el repartiment a domicili, este Ajuntament ho fa saber
al servici.
Hi ha alguns punts pels quals no donarem suport a esta moció, com és el d'incloure a les
urbanitzacions la dotació de bústies concentrades. Amb estos diners només es realitzaran actuacions
que milloren servicis municipals, però el servici de Correus no és de competència municipal.
D'altra banda, tampoc no acceptarem que vosté diga que l'Ajuntament envia al Ministeri de
Foment documents sense certificar, ja que tots el documents enviats al Ministeri de Foment porten
la firma de la regidoria competent i estan avalats amb els informes dels tècnics corresponents, cosa
que ja li van explicar ells mateixos.
Les fitxes de planejament del PGOU no s'ajusten del tot a la realitat, però d'açò ja és n’és
coneixedor el Ministeri de Foment, perquè l'Ajuntament en tres ocasions ha remés la informació
continguda en estes fitxes i després el Ministeri l'ha contrastada amb altres fonts.
És per açò que l'Ajuntament no rectificarà ni deixarà de contestar totes les sol·licituds que
se'ns facen.
Quant a la comparació que ha fet amb altres municipis, he de dir-li que no es poden
comparar els termes d'estos pobles, tant en un municipi com en l'altre té nuclis residencials
dispersos però que estan considerats com una extensió del nucli urbà, i a més tenen el mateix
problema que tenim a Llíria.
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- Sra. Fina Pérez, regidor del grup municipal PSPV-PSOE.
Quan s'ha parlat d'este tema en el ple sempre hem votat a favor, i ens refermem en les
votacions anteriors; però en este cas no entenem el que es demana en esta moció. Així que ens
abstenim.
- Sr. Inma Riera, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Els informes que s'estan enviant al Ministeri de Foment no estan emesos pel secretari; per
tant, no és un certificat com a tal. L'únic que pot firmar certificats en este Ajuntament és el Sr.
secretari.
En segon lloc, el que hem de tindre clar és que sí que volem que el servici a domicili per als
nostres veïns no siga en bústies concentrades.
Nosaltres, quan es va aprovar l'any 2008, pensàvem que estava solucionat, però ens hem
adonat que no pels resultats.
En primer lloc, no s'ha instal·lat ni una bústia concentrada en aquells llocs on els veïns i les
veïnes no tenien ni tenen correu, són en concret 1.805 veïns i veïnes que viuen disseminats; és a
dir, estos continuen tenint el mateix problema, necessiten, si volen rebre el correu, o bé obrir-se un
apartat de correus o rebre les seues cartes a la llista de correu.
En segon lloc, el que s'ha estat fent fins ara és obligar els llirians i les llirianes a instal·lar
bústies concentrades a les urbanitzacions que des de fa més d'una dècada rebien el correu a
domicili, és el cas d'urbanitzacions com Puig-i-lis, Montecollado, etc, que estan a punt de perdre el
repartiment a domicili.
Esta substitució està sent progressiva, i ara, segons els tècnics d'urbanisme, Correus ha
sol·licitat informació de 26 urbanitzacions més per fer esta substitució.
Cal explicar en este punt quins són els paràmetres per a rebre les cartes a domicili per part
de Correus, i en són tres:
- Nombre d'habitants empadronats per hectàrea: com a mínim cal ser-ne 25, considerant
amb esta finalitat la superfície urbana. Si esta dada la donem per urbanitzacions, arribarem a una
conclusió, però en este punt podem considerar el padró municipal en tota la seua dimensió, el sòl
urbà n’és un, visques on visques; som, per tant, uns barris més del poble, i si fem un càlcul
aproximatiu dividint el nombre d'hectàrees pels habitants empadronats és una mitjana de 32
habitants empadronats, són 21.664 habitants en sòl urbà i les dimensions són 1.232.000 hectàrees
més 5.935.520 hectàrees; total són 7.167. 520 hectàrees.
- Un altre dels paràmetres és el nombre de correspondència ordinària per domicili i
setmana, que serà de 5 enviaments. Este paràmetre, l'Ajuntament no té la possibilitat d'omplir-lo;
ara bé, també cal fer una xicoteta menció en este punt. Sabem, perquè així informa allò que s'ha
regulat amb data 06.05.09 que, a pesar de tindre servici a domicili, l'empresa Correus està deixant
sense repartir a un 30% de la població que viu en sòl urbà. De forma aleatòria, un veí té correu, i el
del costat, no; encara que l'informe d'una zona en concret es pot extrapolar a tot Llíria perquè tenim
constància que és una pràctica habitual de l'empresa. En este punt també tenim alguna cosa a dir
com a Ajuntament, ja que hem de defendre el dret que tots els veïns que visquen en la mateixa zona
tinguen els mateixos drets perquè açò també és un dret constitucional.
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- I finalment el nombre de vivendes per hectàrea ha de ser 10. Este paràmetre és complit
en quasi totes les urbanitzacions de Llíria com consta en les fitxes tècniques del Pla General i que és
l'única norma vàlida que està en vigor, per la qual cosa totes les urbanitzacions que tenim correu
consolidat tenim dret que es lluite des de l'ajuntament per la defensa d'este servici bàsic.
En este punt també hauríem d'incloure en un paquet les zones urbanes, com diu la llei.
Des d'Urbanisme s'estan emetent uns informes que no es corresponen amb el que diu el Pla
General i que tampoc no es corresponen amb la realitat, i que a més estan suposant un cost per a
l'Ajuntament que té els tècnics treballant per veure si als qui el tenim ens el lleven.

Perquè ni s'els facilita per part d'este Ajuntament als veïns i veïnes ni ha estat tret a
informació pública i no saben quina és la vivenda que s'ha quedat fora del Pla General o a qui no li
cobraran la contribució urbana.
Mentre el PGOU estiga en vigor, este serà el que segons la Llei del Sòl regula estos
paràmetres, i tenen dret que se'ls certifique el que diu el Pla General.

Obert el segon torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sra. Conchín Igual, regidora delegada de Servicis.
Si estic equivocada que em corregisquen; però no és competència del secretari general fer
este tipus d'informes, estos els fan els tècnics. L'Ajuntament contesta les dades que li demana el
Ministeri de Foment, i este demana dades per urbanització. No és veritat que no es faciliten els
informes als veïns implicats. Li puc ensenyar totes les contestacions als veïns que l'han sol·licitat. A
més els tècnics també li van explicar que pel tipus d'informe que és no podia estar sotmés a una
informació pública.
Sí que és veritat que dins de la mateixa urbanització uns tenen servici de correu i uns altres
no. Han de reclamar a l'empresa Correus i posar-ho en coneixement de l'Ajuntament.
Li recorde que la norma que vosté diu que els perjudica esta feta pel Ministeri de Foment i
és el que està permetent que açò ocórrega.
No es pot consentir que en els seus pamflets vostés diguen que és el PP i Correus els que
volen llevar el repartiment de correu a les urbanitzacions. Els únics que manipulen informació són
uns altres quan els interessa.

- Sra. Fina Pérez, regidora del grup municipal PSPV-PSOE.
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L'important ací és que els veïns de Llíria tinguen eixe servici de qualitat i sense
discriminació. No em parace que esta moció ens porte a açò.
Seria interessant que ho parlàrem en la comissió perquè quedaren les coses molt clares. La
Sra. Riera pareix que ho té més clar perquè és molt destra en la matèria, però els altres no ho tenim
tan clar perquè ens fiem dels tècnics municipals.
Al seu moment es va aprovar un servici amb què estem d'acord i que siga de qualitat; per
tant, ens abstindrem. Li demanem a la regidora que puguem fer un debat tranquil i amb els tècnics.
- Sr. Inma Riera, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Hi ha una manera de lluitar perquè la gent de Llíria mantinga el seu correu a domicili i no
siga substituït per bústies concentrades, i no és qüestió de canviar quantitats sinó que des de l'equip
de govern es tinga clar quin és l’objectiu i quines són les mesures que s’hi prendran, com han fet
l'Eliana i Benaguasil. En este últim cas el Sr. alcalde, que és del mateix color que vosté, ho va tindre
molt clar i va dir que era sòl urbà i que l'anava a dirigir pels habitants que té este poble. És una
decisió de saber quin és el servici que volen per als nostres veïns.
Per tot això, demanem que es paren tots els informes que estan enviant, ja que no tenen
validesa; l'única cosa vàlida seria la que haguera enviat el Sr. secretari. Volem que es lluite perquè
es restablisca el correu en aquelles urbanitzacions en què s’està substituint i que es posen les bústies
concentrades als 2.000 veïns que no tenen eixe dret.
- Sr. alcalde president de l'Ajuntament de Llíria.
Coneixent que Correus ha demanat informació d'altres urbanitzacions de Llíria, he de dir-li
que tots els certificats els firma el secretari i els informes els fan els tècnics, i que no falsegen cap
documentació.

11.- Moció presentada per Francisco García Latorre, Rafael Cotanda Carpio, Alfred
Rodilla Palacio, regidors de l'Ajuntament de Llíria, per declarar Llíria lliure d'incineradores.
Es presenta moció per Francisco García Latorre, Rafael Cotanda Carpio, Alfred Rodilla
Palacio, regidors de l'Ajuntament de Llíria, per declarar Llíria lliure d'incineradores, que a
continuació es transcriu per ser debatuda en esta sessió per tal com es tracta d'un assumpte urgent
que no pot demorar-se fins a la realització del pròxim ple.
Sotmesa per la presidència a votació la urgència de debat de la moció presentada, és
aprovada per unanimitat.
“La falta de solucions viables a curt termini per al tractament global de tots els residus que
es produïxen en el nostre territori i el retard en la planificació, tramitació i construcció de les plantes
de tractament previstes en el planes zonals de residus per als milions de quilos de fem que
anualment generem els valencians, ha obert de nou el debat sobre la incineració com a possible
solució final d’estos i, col·lateralment, sobre les possibles ubicacions de plantes incineradores.
Noms de ciutats com Zarra, Xixona o Llíria han començat a divulgar-se a través dels
mitjans de comunicació com a possibles llocs que podrien albergar este tipus d'instal·lacions, ja que
es tracten de llocs on hi ha, o està prevista, la ubicació de plantes de tractament i valoració.
Els veïns de Llíria i l'Ajuntament hem demostrat la nostra preocupació pel tractament del
fem i hem apostat per ser solidaris amb la resta de les més de 60 poblacions que componen el Pla
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Zonal, i hem autoritzat la implantació d'una planta a la partida municipal de la Canyada Parda per al
tractament i la valoració dels residus que es generen en esta àrea d'aportació.
El projecte de construcció de la planta de tractament i valoració a Llíria, aprovat i en fase
d'execució, no preveu cap activitat d'incineració; no obstant això, la gestió i les decisions finals
sobre esta és competència directa del nou “Consorci València Interior”, entitat gestora del Pla Zonal
on es troben representats tots els municipis, la Diputació de València i la mateixa Generalitat, als
quals cal deixar clar que a Llíria no s'autoritzarà cap planta incineradora.
És per això que proposem els següents:
ACORDS:
PRIMER.- Declarar el municipi de Llíria lliure de qualsevol planta incineradora i acordar
que no s'autoritzarà este o qualsevol tipus d'instal·lació semblant al terme municipal.
SEGON.- Traslladar esta resolució al Consell de la Generalitat, al Consorci València
Interior, a l'empresa adjudicatària del Pla Zonal i als membres del Fòrum Local de Medi Ambient
perquè en prenguen coneixement i tinga els efectes que pertoquen.”

La corporació municipal, per onze vots en contra del grup PP i deu vots a favor del els
grups PSPV-PSOE, EUPV-EV i No adscrits,

ACORDA:
Desestimar la moció anteriorment transcrita.
-------------------------------------------------------

Fa l'exposició de la moció el Sr.Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Pareix que no hi ha solucions, a curt termini, per a fer un tractament de tot el tema de
residus. Quant als plans zonals que haurien d'estar en funcionament, pareix que n’hi ha pocs. Per
tant, els milions de quilos de residus estan generant un muntó de problemes, per això va sorgir la
possible incineració dels residus.
Recentment el Govern de la Generalitat ha fet declaracions que hi ha intencions d'instal·lar
quatre incineradors, i que sona Llíria com a possible ubicació. Nosaltres hem fet un gran esforç per
tindre una planta de tractament i ja hem sigut solidaris.
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Volem deixar clar, a totes les administracions vinculades, que Llíria no serà receptora d'esta
ubicació.
(Llig els acords).
Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sra. Reme Mazzolari, regidora delegada de Medi Ambient.
Sr. García, em sorprén la falta de rigor de les seues afirmacions: “que no hi ha solucions a
curt termini”. La varolización energètica està recolzada i obligada per una directiva Europea que es
va aprovar el 2008.
L'Ajuntament no té competències per a fer esta declaració, ni tampoc per a acordar o no la
instal·lació d'un planta d'instal·lació energètica. El nou PIR 2009 està en estos moments en
exposició pública, si vosté es molesta a informar-se del que diu veurà que, tant en la memòria
informativa com justificativa, arreplega d'una banda que la valoració energètica que es planteja està
prevista tan sols per tractar el rebuig que hi ha en la valoració material, que és la que es fa a les
plantes de tractament. Eixe rebuig hui en dia és d'un 44%, i la valoració energètica està únicament
plantejada per a eixe rebuig, que no és de titularitat municipal ni dels consorcis ni les
mancomunitats, és d'autoritat autonòmica. D'altra banda si es molesta a llegir el document diu: “la
concreció sobre el nombre de plantes de valoració energètica per a atendre les necessitats la
Comunitat Valenciana, així com les seues capacitats nominals, les seues millors ubicacions des del
punt de vista logístic, i les solucions tecnològiques triades hauran d'esperar fins a la materialització
dels acords necessaris entre els consorcis i els respectius concessionaris una vegada aprovat el PIR
2009, que a hores d'ara no està aprovat.
Hui no se saben les plantes que hi haurà, la tecnologia que s'hi aplicarà, quantes seran ni
tampoc on s'ubicaran.
Per tant, Sr. García, parlar d'açò és crear alarma social irresponsable.
A més, el PIR que està en exposició al públic arreplega la possibilitat que la Generalitat
declare la valoració energètica com un servici públic de titularitat autonòmica, és a dir, que la
instal·lació i la ubicació pot estar arreplegada en un pla territorial de caràcter sectorial que per Llei
preval sobre qualsevol altre document de planificació urbanística municipal; per tant, no és
l'Ajuntament qui té esta competència.
En definitiva, Sr. García, açò és una alarma falsa, i la seua proposta no és seriosa ni es
planteja des del rigor que este tema es mereix.
- Sra. Dora Catalá, regidora del grup municipal PSPV-PSOE.
Fa uns dies va eixir una notícia en premsa en què es deia que es posaria una incineradora a
Llíria, i que el Sr. alcalde, amb bon criteri des del meu punt de vista, hi va dir un no rotund.
Els socialistes consideren que esta moció és per deixar clar que Llíria no acceptarà una
incineradora. Si vosté, Sra. Mazzolari, em diu que no hi té competència, amb això desmentix la
negació del Sr. alcalde.
- Sr. Rafael Cotanda, regidor del grup no adscrit.
Sra. Mazzolari, totes les explicacions sobren, cal definir-se. Vosté vol una incineradora a
Llíria? Nosaltres no, per això estem fent una moció d'intencions.
Ho rebutgem totalment.
- Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
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Nosaltres, quan fem una proposta, la fem de manera seriosa. Per exemple, nosaltres en este
ple sol·licitàrem que Llíria albergara l'Institut de Seguretat Pública, i vostés van dir que això era
impossible. Un any després l'Institut se'n va anar a Xest.
En este cas, si diu que no hi tenim competència i no hi pintarem res, amb més motiu ha
d’alçar la veu i dir que no a la incineradora. Quan un mitjà de comunicació llança esta notícia és
perquè d'alguna font deu haver eixit.
Nosaltres pensàvem que esta moció s'aprovaria per unanimitat. Al seu torn, volem que tota
la corporació, que representa el poble de Llíria, diga ben alt i clar que no la volem ací.
Obert el segon torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sra. Reme Mazzolari, regidora delegada de Medi Ambient.
Sra. Catalá, sí que va eixir en premsa, i el Sr. alcalde amb molt bon criteri ho va desmentir,
perquè açò no és veritat. Llavors, en la meua intervenció no he desautoritzat el Sr. alcalde, faltaria
més, li he fet costat.
El mínim que podien haver fet vostés és informar-se del que hi ha en tramitació. Els estic
dient que la valoració energètica, que ve recolzada per una directiva de compliment obligatori, és
una aplicació tecnològica de països pioners. El nombre d'incineradores a França és 130; a
Alemanya, 67; a Itàlia, 51; a Espanya, 10. És una tecnologia que permet que el 44% del rebuig del
que es tira a l’abocador s’aprofite per a produir energia elèctrica.
El PIR no diu en cap moment que vinga a Llíria. Quan estiga aprovat este pla s'hauran de
donar els acords necessaris. Açò hui en dia és una quimera.
- Sra. Dora Catalá, regidor del grup municipal PSPV-PSOE.
En primer lloc, jo no he dit que el desautoritzara sinó que estava desmentint allò que
l'alcalde havia declarat en premsa.
En segon lloc, en eixa declaració posava que no entrava en els plans de l'equip de govern.
Segons la seua exposició, ¿vol que es pose la incineradora a Llíria?
- Sr. Rafael Cotanda, regidor del grup No adscrits.
M'ha deixat preocupat; el tema era molt senzill, o sí o no. Les tecnologies són meravelloses
per a qui les vulga.
Dos preguntes per al Sr. alcalde. ¿Ha mantingut el Sr. alcalde alguna reunió amb empreses
vinculades amb el tractament del fem respecte d'això d'establir una planta incineradora en el nostre
poble? ¿Han mantingut el Sr. alcalde i la regidora d'Urbanisme alguna reunió amb responsables
polítics de la Generalitat sobre la possibilitat de poder establir una planta incineradora a Llíria?
Perquè si no han mantingut estes reunions, ¿quin problema tenen de donar suport a esta
proposta?
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- Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Nosaltres volem fer una declaració pública perquè este tipus d'instal·lacions no vinguen.
Vosté mateixa ho ha dit: després de la valoració vindrà la incineració. Està deixant la porta oberta
perquè vinga la incineradora.
No volem incineradora a Llíria.
- Sr. alcalde president de l'Ajuntament de Llíria.
Mantinc que no vull una incineradora a Llíria, encara que votaré en contra de la moció. De
segur que tècnicament no tens ni idea del que és la incineradora, jo tampoc. Dir-ho ja, quan encara
no se sap res, no és correcte.

12.- Moció presentada per Alfred Rodilla Palacio, portaveu del grup municipal
socialista, per donar suport al projecte “Escola 2.0" i la seua implantació a la Comunitat
Valenciana i, per tant, a Llíria.

Es presenta moció per Alfred Rodilla Palacio, portaveu del grup municipal socialista, donar
suport al projecte “Escola 2.0" i la seua implantació a la Comunitat Valenciana i, per tant, a Llíria,
que a continuació es transcriu per ser debatuda en esta sessió per tal com es tracta d'un assumpte
urgent que no pot demorar-se fins a la realització del pròxim ple.
Sotmesa per la presidència a votació la urgència de debat de la moció presentada, és
aprovada per unanimitat.
“El projecte Escola 2.0 d'integració de les Tecnologies de la Informació i de la
Comunicació (TIC) als centres educatius, pretén accelerar la incorporació de l'ús de tecnologies
digitals en la pràctica docent.
Esta mesura permetrà adaptar al segle XXI els processos d'ensenyament-aprenentatge i
dotar els nostres alumnes de coneixements i ferramentes claus per al seu desenrotllament personal i
professional, i fomentar a més el capital humà i la cohesió social i l’eliminació de la bretxa digital.
Diverses comunitats autònomes com Castella i Lleó, Astúries, Andalusia, Aragó, les Illes
Balears, Cantàbria, Navarra, Castella-la Manxa, País Basc etc., governades per partits de distints
signes polítics, han firmat ja l'acord de col·laboració amb el Govern d'Espanya, i inclús algunes ja
estan posant en marxa este projecte.
No obstant això, ens trobem que la Comunitat Valenciana ha rebutjat la firma del mencionat
conveni, la qual cosa suposa perdre una gran oportunitat per a l'impuls de les noves tecnologies en
els nostres centres educatius, així com posar a l'abast de tots els xiquets i xiquetes valencianes i les
seues famílies l'accés a estes ferramentes, sense distincions per raons econòmiques.
Per tot això, el grup municipal Socialista eleva al Ple per al debat i aprovació els següents
ACORDS:
1) Instar el Govern de la Generalitat Valenciana perquè firme l'acord de col·laboració
corresponent al projecte conegut com Escola 2.0 amb el Govern d'Espanya.
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2) Traslladar els presents acords a:

•
•
•
•

el Consell de la Generalitat Valenciana.
els grups polítics representats en les Corts Valencianes.
els sindicats de referència en l'àmbit educatiu valencià.
els claustres i l’AMPA dels col·legis i instituts de Llíria.”

La corporació municipal, per onze vots en contra del grup PP i deu vots a favor del els
grups PSPV-PSOE, EUPV-EV i No adscrits,

ACORDA:
Desestimar la moció anteriorment transcrita.
-----------------------------------------------------Fa l'exposició de la moció Sr. Alfred Rodilla, regidor del grup municipal socialista.
Presentem una moció motivada atés que la Comunitat Valenciana és, conjuntament amb la
Comunitat de Madrid i la de Múrcia, una de les tres comunitats que han despreciat un projecte com
és l'Escola 2.0 i que suposa la millora en l'àmbit educatiu referit als alumnes de 5é i 6é de primària i
1r i 2n d'ESO. Nosaltres, com que ho volem per a les escoles de Llíria, presentem esta moció, i
demanem a la Generalitat que firme l'acord de col·laboració corresponent al projecte Escola 2.0 amb
el Govern d'Espanya.
Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sr. J. Salvador Oliver, regidor delegat d'Educació.
Vosté diu que és per a tots el xiquets de Llíria, i no és el cas.
M'agradaria que em contestara amb quin tant per cent ha d'estar cofinançat este projecte
entre el Ministeri i la Comunitat Valenciana. Qui paga les reformes en estos centres per a adequar
les instal·lacions? Què passa quan algun professor no té eixa formació? Què passarà quan es
trenquen o es perden?
El ministre ha dit que els continguts digitals estan encara en prova. ¿Seran útils
pedagògicament?
Per què es permet a algunes autonomies que puguen donar més projectes pilots i més
professorats, i a unes altres, com la Comunitat Valenciana, no?
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El Govern central s'oposa i no vol acceptar les condicions que se li posen des de la nostra
Comunitat a causa de les característiques especials. Per què no ho accepta?
- Sr. Sebastián Martos, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Cada vegada la societat està utilitzant més la tecnologia, s'estan utilitzant les pissarres
electròniques, en un futur tindrem el llibres electrònics, amb la qual cosa s'agilitaran les carteres.
Este seria un bon inici perquè no perden el tren del futur; per tant, nosaltres votarem a favor.
- Sra. Isabel Agustí, regidora de l'Ajuntament de Llíria.
Després de totes les preguntes que ha fet el Sr. Oliver, li diria si estes preguntes són per a
desestimar este pla.
Segons tinc entés, el finançament ve a un 50%. Però, Sr. Oliver, caldria preguntar-li al Sr.
Conseller què és el que realment vol per a les escoles i els instituts del País Valencià.
No es poden dir tants disbarats com als que el Sr. Conseller ens té acostumats, com per
exemple, l'assignatura de la ciutadania en anglés, que d'ací uns mesos tindrem la possibilitat
d'estudiar xinés a les aules; i ara diu que no podem rebre esta tecnologia perquè provoca la miopia
dels xavals.
No volen dotar les aules de material tecnològic, volen que estiguem a la cua de l'Estat
espanyol. Vosté vol eixes tecnologies? Com les aconseguiran?

- Sr. Alfred Rodilla, regidor del grup municipal socialista.
Em sorprén que em faça totes estes preguntes. Pareix que la persona encarregada de
defendre la moció se l'ha preparada molt poc. Hi ha una informació oficial respecte d'este tema i
està publicada en el BOE. Vosté que treballa en l'ensenyament ho hauria de saber, i, si no ho sap,
lamentem profundament tindre persones que estiguen en la Conselleria i que d'estos temes no
estiguen al dia.
Totes la preguntes que em fa són per a no contestar a la qüestió que ací es planteja. ¿Volem
que els alumnes de 5é 6é de primària i 1r i 2n de l'ESO puguen disfrutar d'una oferta tecnològica
adequada per a millorar els seus coneixements?
Totes les comunitats l'han acceptada a excepció de tres, i per desgràcia una és la nostra. El
que diu el conseller és que per a este alumnat no tinguem els ordinadors. Els demanem que
recapaciten, que és una cosa bona per a Llíria.

Obert el segon torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sr. J. Salvador Oliver, regidor delegat d'Educació.
Sr. Agustí, tant vosté com el Sr. Rodilla, que treballen en el món de l'educació, pregunten
per què estic en Conselleria i si en sé o no. Crec que com vostés, per les competències personals de
cada u. Demostren que no coneixen el món educatiu al 100%.
El que volem amb eixes preguntes, que el Sr. Rodilla no sap si no m'hauria contestat, és que
que el Ministeri accepte o negocie eixa diferència de la Comunitat Valenciana.
Vosté tampoc se l'ha preparada molt ja que la seua contestació ha sigut concisa, com la seua
moció.
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Eixe cofinançament del 50% a què havíem fet referència és enganyós. Només
preveul'adquisició inicial de material informàtic i una formació bàsica del professorat. No parla ni
del manteniment ni de la reposició de les infraestructures. El càlcul aproximatiu que s'ha fet des de
la Conselleria és de 120 milions d'euros en 4 anys. Li recorde que este pla 2.0 té una vigència de
2009 a 2012. D'eixos 120 milions, l'Estat només hi aportaria 44 milions, suposant que en els temps
que corren puga aportar-los. Per tant, la Comunitat Valenciana hi hauria d'aportar 70 milions d'euros
amb un pla totalment improvisat pel Sr. Rodríguez Zapatero, i que a més no compta amb el 70 % de
l'alumnat valencià.
Al mateix temps discrimina el professorat de les TIC que ens fan classe a eixos grups. Des
de la Conselleria, no sé si ha sentit parlar del programa més TIC i integra TIC, gràcies a estos
programes s'ha generalitzat la introducció de la TIC als centres educatius a les aules d'informàtica.
S'està treballant per implantar els centres educatius intel·ligents. I, quina casualitat,
comprendran totes les aules, i això costarà 88 milions d'euros. El pla de Zapatero costa més i només
comprén quatre cursos.
Per tant, s'està malgastant, i votarem en contra perquè és un pla discriminatori ja que oblida
el 70 % dels alumnes valencians, perquè discrimina el professorat; el cofinançament no és real, ja
que el Ministeri sufragaria el 50 % del cost inicial d'un ordinador portàtil que s'ha valorat en 250
euros; per tant, al Ministeri li correspondria pagar 125 euros, que no arribaria a representar el 25 %
del cost real de la implantació; per tant, el compromís només és per la compra. La formació del
professorat seria bàsica, però no es parla d'una formació contínua en el temps, ja que són continguts
que encara estan en fase de prova.
Li donaré unes dades que a vegades no els interessa sentir perquè és la pura realitat: el parc
informàtic de la Comunitat Valenciana és de 103.663 ordinadors, una ràtio de 4-8 alumnes per
ordinador, la segona de tot Espanya. Els centres educatius tenen, a més, 5.546 racons multimèdia en
Infantil, 2.455 pissarres digitals i 639 servidors multimèdia en les aules de música, 166 aules mòbils
i s'han informatitzat més d'1.327 biblioteques escolars. Hi ha disponibles, per als professors, 2.103
kits de professor, és a dir portàtil i projector. Per tant, la Comunitat Valenciana és pionera en
pissarres digitals, amb 2.500 aules TIC, a més, en centres públics i en 400 centres d'educació
especial.
És vergonyós que a una comunitat amb unes característiques com estes el Sr. Zapatero no li
allargue la mà per arribar a un acord.

- Sr. Sebastián Martos, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Tenim uns instituts molt ben dotats informàticament, sobretot el meu, però tinga en compte
que el 50% dels ordinadors que hi ha en el meu institut són comprats pel mateix institut. El material
de les pissarres digitals és intercanviat via pen drive o via internet entre els professors. L'altre dia
estava mirant la convocatòria d'un CEFIRE per a intercanvi de materials de les pissarres digitals,
no recorde si era el de Godella o el de Llíria.
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Pel que vosté diu de Zapatero, ¿demanem la independència? Vostés diuen que el pla de
Zapatero no funciona, i hi va haver un professor que va prometre ordinador portàtil per a tots els
professors de la Comunitat Valenciana, i no ho va complir, va ser Francisco Camps.
Quant a les característiques de la Comunitat Valenciana, a què es referix, a la Copa
Amèrica, a la Fórmula 1, a la passejada amb Ferraris? Tal vegada eixes coses ens suposen una
miopia econòmica.

- Sra. Isabel Agustí, regidora de l'Ajuntament de Llíria.
Vosté a mi no m’ha constestat. Jo li he dit com dotarem els centres d'esta tecnologia.
El Sr. ministre va dir en televisió que ”necessàriament la grandària de l'ordinador, que
pareixia que era el problema del Sr. Font de Mora, que s’hi podria arribar a un acord, i si la
Comunitat Valenciana rebutjava esta tecnologia, les dotacions passarien a altres comunitats.”
Estem en condicions de rebutjar-ho? Perquè som els millors del món mundial? Pense que
visc en un món diferent del de vosté.
Jo estic en un centre d'ensenyament i el meu no està tan dotat com el del Sr. Sebastián, i
molts dels ordinadors que tenim ens els hem pagats nosaltres com altres tecnologies que li podria
referir.
Vosté parla de discriminació dels professors que no impartisquen eixos nivells, ningú no ha
dit que no es puga fer d'una manera progressiva, quatre cursos millor que cap.
Ací hi ha una diferent visió. No veig la meua Comunitat pionera en res; és més, em sume al
crit que en algunes manifestacions se sent: “amb esta educació, Font de Mora dimissió.”

- Sr. Alfred Rodilla, regidor del grup municipal socialista.
El Sr. regidor m'ha fet un muntó de preguntes trampa de què ja sabia les respostes; n’estava
molt ben informat. Per tant, trobe que estava fora de lloc.
Ací el que es ve a dilucidar és que hi ha un partit, que és el socialista, que presenta una
moció, i eixa moció és repecte de 44 milions d'euros a què el Sr. Camps està disposat a renunciar, i
vostés votaran en contra d'Escola 2.0 que porta una gran quantitat de milions per millorar la
formació tecnològica de l'alumnat de 5é i 6é de primària i de 1r i 2n d'ESO, i més quan la nostra
Comunitat està al cap del fracàs escolar.
El PP votarà en contra d'una formació que en la situació que estem és primordial per a
aconseguir treball en el futur.
Si ací hi ha algun govern que acaba complint, no és el de Camps, perquè el Pla Confiança
“cero patatero”. Ací l'única gran inversió que ha vingut a Llíria, prop de 6 milions d'euros, ha sigut
del Govern d'Espanya. En este cas, tenim l'oportunitat de tornar a arreplegar una de les grans
propostes de Govern d'Espanya que millorarà la formació dels nostres fills i filles; nosaltres no
estem disposats a renunciar-hi, vostés, pareix que sí. Per això, demanarem als representants que
voten a favor d'una moció que està basada en el sentit comú.

13.- Moció presentada per Ángel Civera Cotanda, portaveu del grup municipal PP,
per rebutjar la violència de gènere.
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Es presenta moció per Ángel Civera Cotanda, portaveu del grup municipal PP, per rebutjar
la violència de gènere, que a continuació es transcriu per ser debatuda en esta sessió per tal com es
tracta d'un assumpte urgent que no pot demorar-se fins a la realització del pròxim ple.
Sotmesa per la presidència a votació la urgència de debat de la moció presentada, és
aprovada per unanimitat.

“La violència cap a la dona constituïx una de les principals xacres de la societat i la
manifestació més greu de la desigualtat entre dones i hòmens. Es tracta d'un atemptat contra els
drets humans i la dignitat de les persones que impedix avançar cap a una societat més democràtica i
més justa.
El desembre de 2004 el Parlament espanyol va aprovar per unanimitat la Llei Orgànica
1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. El fi
últim d'esta Llei és eradicar progressivament la violència de gènere.
Un dels mandats d'esta Llei va ser l'elaboració d'un Pla Nacional de Sensibilització i
Prevenció de la Violència de Gènere "que introduïsca en l'escenari social les noves escales de valors
basades en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i d'igualtat entre hòmens i dones, així com
en l'exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics de convivència, tot això
des de la perspectiva de gènere".
Tal com establix la Llei, els poders públics no poden ser aliens a la violència de gènere, que
constituïx un dels atacs més flagrants a drets fonamentals com la llibertat, la igualtat, la vida, la
seguretat i la no-discriminació proclamats en la nostra Constitució.
Els poders públics tenen, d'acord amb el que disposa l'article 9.2 de la Constitució,
l'obligació d'adoptar mesures d'acció positiva per a fer reals i efectives els dits drets i remoure els
obstacles que n’impedixen o en dificulten la plenitud.
La igualtat i el respecte per la diversitat estan garantits per la Llei. L'article 14 de la
Constitució Espanyola diu que "Els espanyols són iguals davant la llei, sense que puga prevaldre
cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social"
Els últims anys s'han aconseguit importants avanços tant legislatius com socials, no obstant
això, continuen sent necessàries polítiques i compromisos que aconseguisquen l'eradicació d'esta
xacra social. Este és un èxit de llarg recorregut que exigix un esforç col·lectiu.
Els ajuntaments, com a Administració més pròxima als ciutadans, han de fomentar la
mobilització i sensibilització de la societat en general i, en concret, de determinats actors com ONG,
associacions de dones, grups juvenils...; per tant, la violència de gènere és un problema social que
exigix que així siga entés i assumit pel conjunt de la societat, la qual ha de posicionar-se enfront
d'aquella.
És necessari proporcionar-ne un tractament integral durant tot l'any, i cal destacar que este
problema només podrà solucionar-se a través de la conscienciació de la ciutadania. Estem totalment
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convençuts que l'educació, pilar fonamental sobre el qual s'assenten els valors morals i ètics, és la
base des de la qual cal treballar per buscar la prevenció i sobretot l'educació en valors d'igualtat
entre hòmens i dones.
És necessari promoure-hi canvis. Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Manifestar el rebuig unànime a la violència de gènere i el suport incondicional a la
víctima.
SEGON. Promoure campanyes d'informació i sensibilització permanents i accessibles a tota la
població, que analitzen el fenomen violent en totes les seues dimensions i que facen insistència en la
gravetat del problema des de la vulneració dels drets fonamentals i la comissió de delicte que açò
suposa.
TERCER. Garantir que els professionals que atenen este fenomen violent disposen d'una formació
que els permeta la prevenció, la detecció precoç, l'assistència i l'atenció de les víctimes.
QUART. Impulsar campanyes d'informació i sensibilització dirigides a adolescents perquè
identifiquen des del principi de la seua vida la manifestació del fenomen violent, per aconseguir la
seua educació en el respecte i la igualtat de gènere i per desterrar així valors sexistes encara vigents
en la societat.
CINQUÉ. Abonar campanyes d'informació dirigides a la població immigrant sobre la legislació
espanyola en matèria de violència de gènere i igualtat entre hòmens i dones.
SISÉ. Sol·licitar que totes i cada una de les administracions públiques s'impliquen de forma activa
en les polítiques encaminades a l'eradicació de la violència contra les dones, cada una des dels
àmbits i les competències que li són propis, i al mateix temps treballen de forma ordenada i
coordinada entre totes per unir objectius i optimitzar recursos.”

La corporació municipal, per unanimitat,

ACORDA:
Estimar la moció anteriorment transcrita.
-----------------------------------------------------Fa l'exposició de la moció Sr. Ángel Civera, regidor del grup municipal PP.***
S'acosta el dia de la dona, tradicionalment l'Ajuntament ha votat per unanimitat este tipus de
mocions, i simplement és manifestar el nostre rebuig de la violència de gènere i el suport
incondicional a la víctima. També tot tipus de campanyes d'informació, tant per a les persones que
reben en les seues carns este tipus de violència, totalment injusta i inacceptable, com també per a la
gent jove amb tècniques d'educació perquè siguen sensibles a este greu problema al qual
desafortunadament la Llei contra la violència de gènere no ha sigut capaç de posar fi. Perquè tal
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vegada estem davant d'un problema molt complex, d'integració, d'educació, de desmoralització, de
desestructuració de la societat en definitiva, que ens afecta a tots.
Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sra. Dora Catalá, regidora del grup municipal PSPV-PSOE.
Coincidim amb el Sr. portaveu del PP que la violència de gènere és una xacra per a la nostra
societat, igual que la no-igualtat, i més quan han eixit dos nous casos en premsa.
Cal dir que l'Ajuntament hi està fent coses. Per exemple, en els decrets de gener de 2010
veiem que hi ha contractacions per a atenció i assessorament a dones o el programa de prevenció de
la violència de gènere en centres educatius que també hem comentat en les comissions.
Ara bé, cal dir que esta moció ja s'ha portat unes altres vegades a este ple i que l'equip de
govern no sempre ha donat suport a estes iniciatives, ja que els recorde que el mes passat
presentàrem una moció amb la qual volíem beneficiar-nos de les ajudes d'una Ordre del 24 de
novembre, i l'equip de govern i la regidora delegada de Benestar Social va assegurar que ja
s'estaven fent eixos projectes per a rebre ajudes, i van votar en contra. El que no entenc és que, si ja
s'han demanat estes ajudes, perquè presenten una moció que és quasi còpia de la moció del mes
anterior.
Nosaltres votarem a favor.

- Sra. Isabel Agustí, regidora de l'Ajuntament de Llíria.
Nosaltres estem a favor d'esta moció perquè la considerem necessària, també votàrem a
favor de l'anterior, però açò mai no està de sobra per combatre una xacra social com la violència
de gènere.
Ara bé, en la Comissió de Benestar Social plantegí un tema que m'agradaria fer públic
perquè es faça eco d'estes idees que poden portar a terme una ajuda a estes dones que patixen la
violència de gènere. Vaig rebre un informe segons el qual s'havien atés a Llíria 16 casos de
violència domèstica, però no ens van fer arribar ni les dades ni la situació en què s'havien donat
estos casos. Per tant, seria interessant fer un poc més que una declaració d'intencions i dur a
terme un projecte d'una casa d'acollida que servirà perquè estes persones se senten més
protegides i tinguen més capacitat de denunciar.
També em faig eco del que ha dit la Sra. Catalá sobre les campanyes. Sé que s'estan fent, ja
que estic en un centre educatiu i hi dediquem una hora a la setmana a la violència de gènere.
¿Per què no plantegem unes altres mesures dirigides a protegir estes dones que han donat el pas
de denunciar i que supose que deuen ser els casos que s'han atés en servicis socials.

- Sr. Ángel Civera Cotanda, portaveu del grup municipal PP.
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Vull agrair el suport a la moció i, en segon lloc, dir-li a la companya del grup municipal
socialista que al seu dia vam votar en contra perquè vosté ens deia que férem una cosa que ja
estàvem fent, i tradicionalment el grup municipal del PP, quan es presenten iniciatives que ja s'estan
duent a terme, ha votat en contra.
Quant a la companya del grup No adscrits, he de dir-li que són iniciatives de molt calat i tal
vegada és en la Comissió de Benestar Social el lloc on no sols es poden plantejar sinó a més debatre
en profunditat per veure eixe servici com es manté i es costeja. Són propostes interessants per a
estudiar-les.

Obert el segon torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sra. Dora Catalá, regidora del grup municipal PSPV-PSOE.
Vosté entén les coses d'una manera i jo d'una altra. La proposta del passat ple era semblant a
esta, donàvem el suport als projectes que s'estaven fent, igual que en estos en què demana el suport,
i li’l donarem. Hi ha propostes en què cal reiterar el suport, ja que són una xacra per a la nostra
societat.
- Sra. Isabel Agustí, regidora de l'Ajuntament de Llíria.
Vull agrair en este cas la bona acollida que ha tingut esta proposta de la casa d'acollida,
valga la redundància. Ho he dit en el ple perquè volia que constara en l’acta la meua demanda.

14.- Moció presentada per Ángel Civera Cotanda, portaveu del grup municipal PP,
per concedir una bonificació del 95% a l'ICIO de les obres de rehabilitació de la cúpula de
l'altar major del santuari del Reial Monestir de Sant Miquel.
Es presenta moció per Ángel Civera Cotanda, portaveu del grup municipal PP, per concedir
una bonificació del 95% a l'ICIO de les obres de rehabilitació de la cúpula de l'altar major del
santuari del real monestir de Sant Miquel, que a continuació es transcriu per ser debatuda en esta
sessió per tal com es tracta d'un assumpte urgent que no pot demorar-se fins a la realització del
pròxim ple.
Sotmesa per la presidència a votació la urgència de debat de la moció presentada, és
aprovada per unanimitat.
“Vists els antecedents de l'expedient que se seguix en relació amb la sol·licitud de
l'aplicació de la bonificació en la quota de l'impost d'Instal·lacions, Construccions i Obres, per al cas
que es concedisca la llicència municipal corresponent dins de l'expedient d'obres núm. 300/08, per a
la rehabilitació de la cúpula de l'altar major del santuari del Reial Monestir de Sant Miquel.
Atés que encara no s'ha concedit la llicència d'obres de l'expedient d'obres de referència núm.
300/08, i que esta concessió és competència de la Junta de Govern Local.
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Atés que amb data 17/02/2010 l'arquitecte tècnic municipal ha emés informe de valoració del
projecte contingut en la llicència d'obres inclosa en l'expedient d'obres de referència.
Atés que basant-se en l'article 10.6.2 “Àrees de protecció arqueològica” del text refós del PGOU, el
monestir de Sant Miquel gaudix de la màxima protecció patrimonial, ja que ha sigut declarat bé
d'interés cultural (BIC).
Vist l'article 103.2 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, el qual preveu que les ordenances fiscals podran
regular les bonificacions sobre la quota de l'impost següents :

“a) Una bonificació fins al 95 per 100 a favor de les construccions, instal·lacions o obres que
siguen declarades d'especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen esta declaració.
Correspondrà la dita declaració al Ple de la corporació i s'acordarà, amb la sol·licitud prèvia
del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Vist, així mateix, l'ordenança fiscal de l'Ajuntament de Llíria reguladora de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, que regula en l'article 9 les bonificacions en la quota de
l'impost, i amb este fi determina en el punt dos del dit article, en l’apartat A.2) que “Podran gaudir
fins a un 95 per 100 de bonificació en la quota de l'impost aquells casos en què les obres estiguen
destinades a les instal·lacions següents:
A.2) de Caràcter social i cultural.
Podran beneficiar-se les construccions, instal·lacions i obres que es realitzen per associacions i
entitats sense ànim de lucre, de caràcter social, cultural o d'ensenyament en els immobles de la
seua propietat en què realitzen els dits fins.
En cap cas disfrutaran de la present bonificació qualssevol entitats amb ànim de lucre ni les
fundacions privades.
Les activitats declarades d'utilitat hauran de mantindre's i dur-se a terme almenys durant cinc
anys en els immobles que se’n van beneficiar; en cas contrari, l'Administració podrà liquidar i
exigir la part de l'impost que va ser bonificat al seu dia i deixat d'ingressar.”
Vist que, en tot cas, s'haurà de complir i, amb esta finalitat, determinar com a condició per a aplicar
la bonificació allò que s'ha exigit en l'ordenança fiscal de l'impost, l'exigència de mantindre
l'activitat declarada d'utilitat almenys durant 5 anys.
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Vist els supòsits de no-subjecció i d'exempció de les taxes municipals, arreplegats en l'article 21 del
RDL 2/2004.
Vist que la competència per a declarar la bonificació correspondrà adoptar-la al ple de la corporació
i s'acordarà, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels
seus membres.
Vist el que disposen els articles 82, 91.4 i 97.3 del mencionat RD 2568/1986.
Vist l'informe de Tresoreria 04/10, de 18 de febrer de 2010.
Pel que s’ha exposat i en virtut d'això, es proposa al ple de la corporació la present moció per a
l'adopció de l'ACORD següent:

Primer.

En relació amb la llicència d'obres continguda en l'expedient d'obres núm. 300/08,
per a la rehabilitació de la cúpula de l'altar major del santuari del Reial Monestir
de Sant Miquel:
1. Declarar les obres corresponents a l'expedient d'obres de referència núm.
300/08 d'utilitat de caràcter social i cultural.
2. Concedir la bonificació del 95 per 100, que s'haurà d'aplicar a la quota de
l'impost que es merite, en el cas que es concedisca la mencionada llicència
d'obres.
3. Procedir a liquidar, en el cas que es concedisca, la quota de l'imposat per la
llicència municipal d'obres referida, per un import que resulte d'aplicar la
bonificació del 95 per 100 a la quota de l'impost calculada d'acord amb
l'ordenança fiscal. Així mateix, s'haurà de liquidar l'import total corresponent a
la taxa, per tal com no és possible aplicar-hi cap bonificació legal.

Segon.

Que es procedisca a la notificació de l'acord a l'interessat amb indicació dels
recursos que pertoquen.

Tercer.

Que es procedisca a la notificació de l'acord als departaments d'Intervenció i
Tresoreria perquè tinga els efectes pertinents.

Quart.

Facultar el regidor delegat d'Hisenda per a l'execució del present acord.”

La corporació municipal per unanimitat,

ACORDA:
Estimar la moció anteriorment transcrita.
------------------------------------------------------

74

M.I. AJUNTAMENT DE LLÍRIA
Ciutat de la Música
(Camp del Túria)

Plaça Major 1
46160 LLÍRIA
Telèfon 962 79 82 82
Fax 962 79 07 96

SECRETARIA GENERAL
A.M.A/avm.

Fa l'exposició de la moció Sr. Ángel Civera, regidor del grup municipal PP.
Vull agrair la presència i la paciència de la representant de la Germandat de Sant Miquel
que estoicament ha aguantat al saló de plens quasi quatre hores de debat.
Esta bonificació, ja la vam fer a la Banda Primitiva, ve del Fons d'Inversió Local que suplia
alguna deficiència del Fons Estatal. Ja tenen tots el documents necessaris per a la llicència i portar
la moció ha sigut per no fer-los esperar un mes. Quan la Unió Musical presente el seu projecte,
també serà objecte d'eixa bonificació.
Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sr. José Luis Pérez, regidor del grup municipal PSPV-PSOE.
El nostre vot serà favorable a esta moció, nosaltres també estem d’acord amb esta
bonificació. Vam tindre el compromís, en la Comissió d'Hisenda, que quan es presentaren este tipus
de mocions anaren conjuntes, ja que tindrà el suport unànime de tota la corporació.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN.

1.- Dació de compte de les resolucions de l'alcaldia i dels regidors delegats del mes de
gener de 2010.
A continuació, el Sr. Secretari dóna compte de les resolucions de l'alcaldia i dels regidors
delegats hagudes el mes de gener de 2010, segons el que disposa l'art. 42 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre.
De tot això queden assabentats els senyors assistents a l'acte.
2.- Precs i Preguntes.
PREGUNTES PENDENTS DEL PLE DE 21-1-2010
30.- Pregunta del Sr. Sebastián A. Martos, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Hem vist la Resolució del 13 de gener de 2010 del director general de la Secretaria del
Consell de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es disposa a la publicació del

75

conveni marc entre el Ministeri d'Indústria i la Generalitat per al desplegament del Pla nacional de
transició a la TDT. Afecta 74 habitants del municipi de Llíria. Sap de quina manera?
Resposta del Sr. Ángel Civera, regidor delegat de Contractació.
Simplement són unes ràtios que va traure el Ministeri per valorar qualitats, no que hagen
seleccionat 74 persones. No era gens estrany, era d’allò més comú.

6.- Pregunta de la Sra. Fina Pérez, regidora del grup PSPV-PSOE.
Quantes persones han anat, a càrrec de l'Ajuntament, a FITUR enguany? Quan es va decidir
que es tractara l'Any Vicentí?
Resposta del Sr. Miguel Cortés, regidor delegat de Turisme.
Enguany en FITUR ha estat el Sr. alcalde, el tècnic de turisme, un auxiliar que es va
contractar, el tècnic de protocol i periodisme, la regidora de Joventut i jo mateix com a regidor de
Turisme.
Pel que fa a quan es va decidir el tema de l'Any Vicentí, no ho recorde exactament, ja que
no m'apunte en quin moment em vénen les idees, però era lògic que sent l'Any Vicentí la campanya
de FITUR arrancara amb este tema.
27.- Pregunta del Sr. Sebastián A. Martos, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
En el Decret 233/09, de 18 de desembre, del Consell, es regula la incorporació i
l’acreditació de les agències per al foment de la innovació comercial. En quina situació es troba la
FIC de Llíria?
Resposta del Sr. Miguel Cortés, regidor delegat de Turisme.
En este moment està totalment ajustada al nou conveni intern de regularització, i hem de
felicitar-nos perquè és una de les més actives que està en la xarxa.

PREGUNTES DEL PLE DEL 18-02-2010

1.- Pregunta de la Sra. Fina Pérez, regidor del grup PSPV-PSOE.
En els decrets de gener he vist que havia contractat un tècnic per a substituir al de Turisme,
¿per a quins dies va ser?
Resposta del Sr. Miguel Cortés, regidor delegat de Turisme.
Per fer cas a la seua reclamació reiterada que no es tanque l'oficina de Turisme, encara que
siga per a dos dies, coincidint amb la fira.
2.- Pregunta de la Sra. Fina Pérez, regidora del grup PSPV-PSOE.
Quin era el treball de les persones que anaven, a càrrec de l'Ajuntament, a FITUR?
Resposta del Sr. Miguel Cortés, regidor delegat de Turisme.
L'atenció al públic que ve, als professionals que s'interessen pel producte o que vénen a
ensenyar nous productes.
3.- Prec de la Sra. Fina Pérez, regidora del grup PSPV-PSOE.
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Encara que el Sr. Cortés no s'apunte quan se li ocorre una idea, li pregaria que almenys no
ens n’assabentàrem pels periòdics.
4.- Pregunta de la Sra. Fina Pérez, regidor del grup PSPV-PSOE.
Enguany també tindrem un Pla d'Inversió Local com el passat?
Resposta del Sr. Ángel Civera, regidor delegat d'Interior.
Quan s'incorpore el romanent, l'equip de govern distribuirà els diners i es veurà.
5.- Prec de la Sra. Fina Pérez, regidora del grup PSPV-PSOE.
Fa temps que vaig demanar el detall del Pla d'Inversió Local, i me’l deu el Sr. Civera.

6.- Prec de la Sra. Fina Pérez, regidora del grup PSPV-PSOE.
Hem parlat molt en este ple i ha eixit en els periòdics que l'Hospital de Llíria no tindrà
paritoris. Este matí m'han comentat que tampoc no tindrem pediatria i en canvi sí que es traslladarà
la planta de psiquiatria de l'Hospital Arnau de Vilanova. Pregue que, si no coneixen el tema, s'hi
interessen.
7.- Pregunta del Sr. José Luis Pérez, regidor del grup PSPV-PSOE.
En el tram del carrer entre l'IES Camp de Túria i el parc de la Bombilla els clots van a més,
s'hauria de buscar una solució definitiva ja que fins ara només han sigut pegats.
Resposta de la Sra. Natalia Merino, regidora delegada d'Obres.
Caldrà prendre les mesures oportunes per a solucionar-ho, fins ara només han sigut pegats.
8.- Prec del Sra. Dora Català, regidora del grup PSPV-PSOE.
Pregue que es revise la plaça de la Trinitat ja que hi ha unes quantes llambordes soltes, és
més, hui plou i demà n’hi haurà més encara.
9.- Pregunta del Sr. José Guardiola, regidor del grup PSPV-PSOE.
Fa més d'un any un veí de Llíria, concretament el Sr. Miguel Bañuls, li va entregar un llibre
perquè l'Ajuntament prestara el suport per a publicar-lo.
Resposta del Sr. alcalde president.
L'Ajuntament té ara cinc llibres per editar, i l'any 2009 vam prendre la determinació de no
editar-ne cap. Veurem el 2010 si podem fer-ho.
10.- Prec del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Pregue que es faça un dossier per oferir a les empreses el polígon de Carrasses.
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11.- Prec del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Quan hi haja visites oficials, siguen de l'àrea que siguen, pregue que se'ns n’informe, i si hi
podem participar, ho farem.
12.- Pregunta del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Hi ha unes obres de degoteig a la zona del Cabeço Roig cap al Palmerar que estan deixant
els camins destrossats. Obriran algun expedient a l'empresa perquè repare els camins?
Resposta del Sr. alcalde president.
Hi ha un plet entre les empreses Uralita i Rover i han arribat a un acord en què alçant-ho
quasi tot renoven totes les conduccions i fan totes les pistes totalment acabades, independentment
del que va per via judicial.
13.- Pregunta del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
En tenim el compromís per escrit?
Resposta del Sr. alcalde president.
Està comunicat per escrit i està pendent la solució que hi donaran.
14.- Prec del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Ens agradaria tindre una còpia de l'informe de l'arbratge municipal per saber els 13 arbres
que són.
15.- Pregunta del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
El primer tram de l'avinguda dels Furs està mal senyalitzat, ja que marca que només hi
poden entrar els veïns de la zona. En un principi hi havia uns pilons que els veïns havien d'obrir i
tancar, açò es va llevar perquè era un poc incòmode. Però ara resulta que hi ha un muntó de cotxes
aparcats i que han entropessat amb algun xiquet, sobretot a la zona que dóna al col·legi Sant Vicent.
Preguem que es controle que no s'aparque ales zones de vianants i damunt de les voreres, i ja que hi
ha això del Ruralter Paisatge, convindria que s'acabara d'urbanitzar esta zona i s’incorporara al parc
com a zona de vianants. Al seu torn, he de preguntar-li si seria possible col·locar-hi un piló retràctil
que s'eleve per mitjà d'un comandament perquè pogueren entrar només els veïns.
Resposta de la Sra. Natalia Merino, regidora delegada d'Obres.
Un pilar retràctil, en estos moments, no seria possible, ja que fan soroll i no són
convenients. El senyal que hi ha en eixe tram és de circulació; d'estacionament, no n’hi ha senyals.
16.- Prec del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Pregue que s’hi torne a col·locar el senyal de prohibit aparcar i que es controle amb
vigilància.

17.- Pregunta del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Hem rebut algunes queixes de veïns de la zona del Raval en què se'ns informava que hi ha
hagut dies de tall de llum en unes hores concretes, i que inclús han posat reclamacions a Iberdrola.
Va afectar la il·luminació pública?
Resposta de la Sra. Natalia Merino, regidora delegada d'Obres.
No en tinc constància; ho preguntaré, però crec que no.
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18.- Pregunta del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
En l'últim ple la regidora de Joventut portava un projecte sobre l'adequació d'un local als
baixos de la Unió Musical. Tenen idea d'arribar a un acord per utilitzar eixe local?
Resposta de la Sra. Susi Subiela, regidora delegada de Joventut.
De moment, no. El projecte de l'oci nocturn, l'anem a fer a l'Espai Jove quan estiga acabat.
19.- Pregunta del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Sobre les obres de Puig-i-lis, ¿quan es té previst connectar la xarxa de clavegueram als
col·lectors generals?
Resposta de la Sra. Reme Mazzolari, regidora delegada d'Urbanisme.
La Conselleria ja ha contractat l'empresa, que és de Llíria, per posar el centre de
transformació que porta l'estació de bombament que hi ha en marxa. Açò és de la setmana passada i
no sé si hi han començat les obres.
20.- Pregunta del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
¿Iberdrola ha donat el vistiplau a les instal·lacions soterrades, que han substituït les existents
que estaven en un estat ruïnós, segons els informes tècnics, i que continuen donant servici?
Resposta de la Sra. Reme Mazzolari, regidora delegada d'Urbanisme.
En això estem.
21.- Pregunta del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
En les instal·lacions soterrades, posat cas que hi haguera defectes i s'hagueren d'esmenar,
¿qui ho costejaria?
Resposta de la Sra. Reme Mazzolari, regidora delegada d'Urbanisme.
Les obres d'il·luminació encara no s'han rebut, de moment són responsabilitat de l'agent
urbanitzador.
22.- Pregunta del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
L'accessibilitat a algunes vivendes estava pendent arran de la urbanització de les noves
voreres. Este tema està solucionat en tots els veïns?
Resposta de la Sra. Reme Mazzolari, regidora delegada d'Urbanisme.
Està solucionat per a tots els veïns, encara que n’hi ha tres a qui no se'ls ha fet perquè no hi
han donat el consentiment.
23.- Pregunta del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
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Quan està prevista la liquidació definitiva d'eixe PAI?
Resposta de la Sra. Reme Mazzolari, regidora delegada d'Urbanisme.
Quan la tinguem, ja que ens hi falta la part elèctrica.
24.- Pregunta del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Quin regidor és el responsable de la publicació de “Notícies Llíria”?
Resposta de la Sra. Susi Subiela, regidora delegada de Joventut.
Jo.
25.- Pregunta del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Està previst traure un nou número en breu? Es donarà opció de participar-hi als regidors de
l'oposició?
Resposta de la Sra. Susi Subiela, regidora delegada de Joventut.
Sí, un pròxim número. No hi participaran perquè ja se'ls dóna participació en el BIM.
Intervenció del Sr. alcalde president.
En les dos que van fer vostés, ¿hi van donar participació a l'oposició?
Resposta del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Sí.
26.- Prec del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Vull que conste en l’acta que s'estan vulnerant drets fonamentals dels regidors de l'oposició,
ja que s'està fent un ús partidista dels mitjans públics, només hi apareixen els regidors del PP i, a
més, fan un ús sectari de la informació, ja que nosaltres també generem informació i fem propostes
en este ple.
Una altra cosa més greu és que utilitzen diners públics, i el que li demane a la regidora és
que ens done participació.
Vostés gestionaran i proposaran, i nosaltres fiscalitzarem i proposarem, i tots som regidors
d'este municipi.
27.- Pregunta de la Sra. Inma Riera, regidora de l'Ajuntament de Llíria.
En les obres de la urbanització de Montecollado industrial que es porten a terme en estos
moments, ¿es té previst fer un carril bici per poder tindre accés des de la rotonda més gran al carril
bici de l'Hospital?
Resposta de la Sra. Reme Mazzolari, regidora delegada d'Urbanisme.
Sí.
28.- Prec de la Sra. Inma Riera, regidora de l'Ajuntament de Llíria.
Els pares i les mares de l'Institut Laurona demanen de manera reiterada una audiència amb
el Sr. alcalde per parlar d'un problema que angoixa hui molt les famílies que porten els seus fills a
este centre, i, segons ells, el Sr. alcalde encara no els ha rebuts. En vista d'esta impossibilitat ens han
demanat dos qüestions. Primera, transmetre al Sr. alcalde la necessitat de rebre'ls i de tindre una
entrevista. La segona és transmetre la problemàtica al ple municipal, ja que de manera contínua a
les hores del pati s'hi acosten individus que realitzen tràfic de drogues, i a estes hores no hi ha
efectius de la policia local controlant les instal·lacions. Demanem més control policial al centre,
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sobretot a les hores de pati, perquè són sempre els mateixos individus els qui fan estes pràctiques.
Cal tindre en compte que tots els alumnes són menors i que estan en una edat molt difícil. Tots hem
de posar un poc de la nostra part per a solucionar este problema. Pregue que es tinga en compte este
tema.
Resposta del Sr. alcalde president.
Tenen l'entrevista demà. Tant als instituts com als col·legis la policia té un servici especial
tots els dies. Si la policia para a algú perquè s'identifique, normalment són gent que hi estan com a
estudiants. S'hauria de fer una recomanació als pares. Nosaltres ho intentem, però després passa el
que passa.
29.- Pregunta de la Sra. Inma Riera, regidora de l'Ajuntament de Llíria.
¿El Sr. alcalde i la Sra. regidora d'Urbanisme han tingut alguna reunió per implantar a Llíria
una planta de valoració energètica?
Resposta del Sr. alcalde president.
És el mateix que ens has preguntat abans. Et remet al que ens has preguntat.
30.- Pregunta de la Sra. Inma Riera, regidora de l'Ajuntament de Llíria.
Quan es pensa cobrir legalment el contracte de la persona que treballa a FUNDAR?
Resposta del Sr. Ángel Civera, regidor delegat de Contractació.
Al més prompte possible. Està contractada legalment, es realitzarà al més prompte possible
perquè hi va haver un procés de selecció d'auxiliars administratius. S'ha acabat la fase de l'oposició
horitzontal i ara comença la de torn lliure. Ja vaig dir fa mesos que estava vinculada a eixe procés.
31.- Pregunta del Sr. Sebastián A. Martos, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Sr. Oliver, hem visitat la pàgina web de la biblioteca, ¿per què està només en castellà?
Resposta del Sr. Salvador J. Oliver, regidor delegat de Cultura.
Es traslladarà perquè estiga operativa en valencià.
32.- Pregunta del Sr. Sebastián A. Martos, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
L’enllaç que hi ha en el bloc del club de lectura, ¿depén de la Biblioteca? Per què està en
castellà?
Resposta del Sr. Salvador J. Oliver, regidor delegat de Cultura.
Sí, és una de les millores que hi ha i es farà efectiva demà en el Café i Contes. No sé per
què està només en castellà. Es comença per algun lloc i s'acabarà fent-ho del tot.
33.- Prec del Sr. Sebastián A. Martos, regidor de l'Ajuntament de Llíria.

81

Voldria que la meua nòmina, les preguntes i les actes que se'm passen de tots els
departaments foren en valencià.
Resposta del Sr. Ángel Civera, regidor delegat de Contractació.
El tema de la nòmina no sé si serà possible; si ho és, estarà.
34.- Prec del Sr. Sebastián A. Martos, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
La normalització lingüística, avalada per la Llei, s'hauria d'aplicar.
35.- Pregunta del Sr. Sebastián A. Martos, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Respecte de les modificacions de crèdits, la partida de la qual s'extrauen 38.000 €,
patrimoni artístic, segons ens diuen és la 609 12 10. Eixa partida és la mateixa que en el pressupost
inicial que aprovàrem que era la 609 216 10?
Resposta del Sr. Ricardo Escobedo, regidor delegat d'Hisenda.
De memòria no puc parlar, però tinc entés que este matí ha estat amb el Sr. interventor i ell
li ha donat totes les explicacions, i se li ha facilitat com sempre tota la informació com vosté ha
volgut.
Resposta del Sr. Sebastián A. Martos, regidor de l'Ajuntament de Llíria
Evidentment, hi he estat este matí, però després de parlar amb l'interventor me n'he anat a
treballar i és esta vesprada quan he pogut estudiar amb deteniment estes modificacions, i hi he
trobat una incongruència.
Resposta del Sr. interventor de l'Ajuntament de Llíria.
La partida que es va minorar és la inicial del pressupost.
Resposta del Sr. alcalde president.
Si no has tingut temps d'estudiar-t'ho, has d'anar dos dies abans.
Resposta del Sr. Sebastián A. Martos, regidor de l'Ajuntament de Llíria
Sr. alcalde, està violant els meus drets com a treballador i com a regidor, sóc un treballador
públic i no puc vindre a l'Ajuntament quan vull. Se m'estan canviant les hores de les comissions,
que es fan a les 8 hores i 30 minuts, i a eixes hores he d'estar treballant.
Resposta del Sr. Ángel Civera, portaveu del grup municipal PP.
No pot dir regla general al que han sigut dos excepcions, però no contínues en el temps.
Vosté és funcionari públic i la seua empresa, la Conselleria, no li posa cap problema; per tant, no se
li vulnera cap dret fonamental. No exagere ni en el to ni es pose vosté nerviós. El que passa és que
ens pregunta partides de huit dígits, que són preguntes tècniques i que se li podrien contestar inclús
per telèfon. L'alcalde no li ha vulnerat cap dret; simplement, li ha donat un consell per al millor
funcionament de vosté i de l'Ajuntament.
36.- Pregunta del Sr. Rafa Cotanda, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Moltes preguntes es podrien evitar si per part de l'Ajuntament hi haguera més informació.
L'ocultació de la informació no porta enlloc, evitaríem situacions tenses.
Revisant la documentació que ens van facilitar del programa de vivenda plurianual
protegida referit a una modificació del PGOU, nosaltres no tenim cap informació d'eixa modificació
del parc de Mura. Quan porten idea d'informar-nos-en i de portar-la a cap?
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Resposta de la Sra. Reme Mazzolari, regidora delegada d'Urbanisme.
Sr. Cotanda, totes les modificacions del PGOU tenen dos aprovacions en este ple, i un mes
d'exposició al públic.
37.- Pregunta del Sr. Rafa Cotanda, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Tenen previst algun projecte per fer a l'ermita de Sant Vicent?
Resposta del Sr. Ángel Civera, portaveu del grup municipal PP.
La meua companya li ha contestat perfectament. La modificació a què vosté es referix és la
primera modificació del PGOU, que va ser quan es van prendre 20.000 m2 del gran parc de Mura.
Perquè quan entràrem a governar l'IES Camp de Túria, que tènia barracons des de l'any 1986, no
tènia reservat en el PGOU ni un m2 per a fer-ne una nova instal·lació; crec recordar que el grup del
Bloc va votar en contra. No hi ha ocultació de la informació, hi ha una acta de l'any 2004. No
confonga la ignorància amb ocultació de dades. A més, açò s'hauria pogut explicar en la Comissió
d'Hisenda, el que no explicarem és l'origen de l'Ajuntament.
Quant al projecte de l'ermita de Sant Vicent hi ha un contracte per a la redacció del projecte.
Per tant, de foscor, Sr. Cotanda, gerns: transparència i informació màxima. Els membres de
l'equip de govern no sabem el que vostés saben o desconeixen, alguns estenm més anys que uns
altres, però abans de vostés ja hi havia persones del seu equip. Tinga vosté la certesa que tot el que
vulga saber se li contestarà.
38.- Pregunta del Sr. Rafa Cotanda, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Estic perfectament informat d'aquella modificació per a l'institut, al que em referisc és que
en el Pla de Vivenda protegida es parla d'una ciutat esportiva que suposa una modificació del
PGOU, llevat que vostés vulguen posar eixa piscina damunt de l'institut. Quan es durà a terme eixa
modificació?
Resposta de la Sra. Reme Mazzolari, regidora delegada d'Urbanisme.
Eixa modificació no s'ha fet; quan es duga a terme passarà primer per la Comissió
d'Urbanisme.
Resposta del Sr. Ángel Civera, portaveu del grup municipal PP.
El tècnic li va explicar a vosté quin era el procés per a tramitar el programa de vivenda i ara
estem en la fase d'informació. El que es va fer en la Comissió va ser informar, no dictaminem res.
Complint un acord de tots els grups municipals que abans de dur a terme eixe programa
s'informaria. Hem complit el que acordàrem, ja que amb la Llei en la mà no estàvem obligats a
informar-los-en. Quan es publique el decret hi haurà quinze dies per a presentar-hi al·legacions. De
moment, no podem fer-ne cap modificació puntual; per tant, estem en una fase prèvia.
39.- Pregunta del Sr. Rafa Cotanda, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
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Segons apareix en premsa, el regidor d'Hisenda declara: “l'Ajuntament no s'ha plantejat fer
una revisió del cadastre a causa de la situació econòmica”. Efectivament, el cadastre de Llíria no es
revisa des de l'any 1996. Quan creu el govern que deu ser el moment adequat per a fer-ne la revisió?
Resposta del Sr. Ricardo Escobedo, regidor delegat d'Hisenda.
Vista la situació econòmica gens falaguera que hi ha en estos moments, no tenim clar quan
es farà la revisió cadastral. Evidentment, si se'ns imposara des d'un altre lloc, nosaltres negociaríem
i la intentaríem paralitzar.
L'any 1990 es va fer una revisió cadastral, i el 1994 se’n va fer una altra. Ens vam veure en
l'obligació d'abaixar l'IBI d'urbana, que estava al 0,84, al 0,65, inclús així, com que va pujar el valor
de l'immoble, va suposar una pujada important.
40.- Prec del Sr. Rafa Cotanda, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Atesa la voluntat del regidor d'Interior de facilitar-nos un espai per realitzar la nostra labor,
li pregaria que fins a eixe moment ens facilitaren un espai o ordinador a les vesprades per a poder
treballar.
Resposta del Sr. Ángel Civera, regidor delegat d'Interior.
Si hi haguera un espai disponible, se li facilitaria. Si vosté té una iniciativa d'algun espai que
consideren i que es puga, no hi haurà cap problema. Nosaltres no tenim la culpa que passats dos
anys de legislatura dissolgueren el pacte.
41.- Prec del Sr. Rafa Cotanda, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Vam fer una sol·licitud de les quantitats econòmiques rebudes pels regidors, i continua
sense arribar-nos.
Resposta del Sr. Ángel Civera, regidor delegat d'Interior.
Parlarem amb el departament de Personal perquè els donen els ingressos.
42.- Pregunta de la Sra. Isabel Agustí, regidora de l'Ajuntament de Llíria.
Quan vosté, Sr. alcalde, es referix a la tan injuriada EOI per part de l'oposició, a què es
referix? Ja que en cap moment ha sigut injuriada; és més, jo n’he defés molt de temps la necessitat.
Em negue que em pose en eixe paquet; no s’han de dir les coses simplement per dir-les.
Resposta del Sr. alcalde president.
Per la quantitat de crítiques que ha tingut tot el procés, des que es van iniciar les classes de
l'EOI, pel funcionament, quan nosaltres no hi tenim cap responsabilitat. Jo no li dic quines persones,
però hi ha inclús publicacions.
Intervenció del Sr. Ricardo Escobedo, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
En nom de la meua dona i de la meua família voldria agrair les mostres de condol que per
part del Sr. alcalde, de l'equip de govern i dels grups de l'oposició, així com de treballadors de
l'Ajuntament han tingut per la defunció del meu sogre.

-----------------------------------------------------------------
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I vist que en l'ordre del dia no hi ha un altre assumpte per tractar, la presidència declara
acabat l'acte a les vint-i-tres hores i cinquanta-cinc minuts del dia díhuit de febrer de dos mil deu, i
s’estén la present acta que com a secretari general certifique.

L'ALCALDE

LA VICESECRETÀRIA GENERAL
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