
EN RICARD ESCRIVÀ I CHORDÀ, com a Secretari de l’Ajuntament de l’Alcúdia, 
 

  CERTIFIQUE: Que, l’AJUNTAMENT PLE, en sessió celebrada amb caràcter 
extraordinari, el dia  23 de juliol del 2.002, va prendre el següent acord, amb l’excepció a que se 
refereix l’article 206 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, i amb la reserva dels termes que resulten de l’aprovació de l’acta: 

 
2n.- APROVACIÓ, A REQUERIMENT DE LA GENERALITAT 

VALENCIANA, DE SUBSANACIONS A L’ACORD D’APROVACIÓ 
PROVISIONAL DEL DOCUMENT DE REVISIÓ DEL PLA GENERAL DE 
L’ALCÚDIA.  

 
Vist l’expedient tramitat per a la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana 

de L’Alcúdia,  que va ésser aprovat provisionalment per l’Ajuntament de L’Alcúdia  
en sessió celebrada pel Ple de data 28-12-2.001. 

 
Donat que, havent-se enviat la documentació a la Comissió Territorial 

d’Urbanisme, a la Conselleria de Medi Ambiental i a la resta de les Administracions 
Sectorials corresponents han emès els informes preceptius. 
 

Atès que la Comissió Informativa de la Comissió Territorial d’Urbanisme en 
sessió de data 21-06-2002, acordà no elevar al Plenari de la Comissió Territorial la 
revisió del Pla General fins que s’emeta la Declaració d’Impacte Ambiental i es 
subsanen les deficiències que s’esmenten en l’informe. 
 

Atès que s’ha rebut en data 21-06-2002 la comunicació de la Conselleria de 
Medi Ambient estimant acceptable en termes mediambientals la Revisió del Pla 
General, si bé establint una sèrie de condicionants per a l’aprovació i 
desenvolupament. 
 

Atès que mitjançant informe de l’Oficina Tècnica s’han redactat la 
documentació que comprèn les subsanacions requerides per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme. 
 

Atès que de conformitat amb allò disposat en la legislació urbanística, cal 
l’aprovació de les subsanacions requerides ple Plenari de la Corporació i la  remissió 
de les mateixes a la Comissió Territorial d’Urbanisme. 
 

Atès el dictamen favorable emes per la Comissió Informativa corresponent, els 
membres de la Corporació, per unanimitat, acorden : 
 

PRIMER.- Aprovar el document elaborat per l’Oficina Tècnica Municipal que 
comprèn les subsanacions de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de 
L’Alcúdia requerides per les diverses Administracions Sectorials i per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de València, amb la finalitat de tramitar  l’aprovació 
definitiva del mateix per part d’aquesta. 
 



SEGON.- Comunicar aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
València de la Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports als efectes 
escaients. 
 

TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde President tan amplament com en dret 
procedisca, per a quantes actuacions siguen legalment procedents per a l’execució i 
desenvolupament d’aquest acord. 
 
 
I , perquè conste, estenc aquesta certificació, d’ordre i amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 
                                                            L’Alcúdia, 24 de Julio de 2002 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE  
 
 

 


