
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  28 de desembre del 2.001, va prendre el següent acord: 
 

8é.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL DOCUMENT DE REVISIÓ DEL PLA GENERAL 
DE L’ALCUDIA. 
 
 Vista la proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa 
corresponent, es produixen les següents intervencions : 
  
            El Sr. Abel manifestà que vol felicitar a tots; en primer lloc a l’equip redactor 
del Pla, format en la seua major part pels funcionaris de l’Oficina Técnica, baix la 
direcció del Sr. Arquitecte Municipal, Antonio Calza Agreda, i a les persones i entitats 
que han col.laborat en la preparació d’un treball d’aquestes característiques i 
importancia amb les seues opinions i al.legacions, i en segon lloc als grups municipals 
per la seua col.laboració en la tramitació d’un assumpte tant rellevant pel futur del 
poble. 
 
             El Sr. Abel manifestà també l’agraïment a l’equip redactor per l’èxit aconseguit 
en la tramitació del Pla General amb molt poques al.legacions. 
 
 Per tant, i vist l’expedient integral de revisió del Pla General de l’Alcúdia, 
redactat per l’Oficina Tècnica Municipal, que inclou la totalitat dels documents prevists 
en l’article 45 del Reglament de Planejament de la Comunitat Valenciana, aprovat per 
Decret 201/1.998, de 15 de desembre, i document d’Avaluació d’Impacte Ambiental, 
segons allò previst en la  Llei de la Generalitat 2/1.989, de l’Impacte Ambiental i en el 
Reglament de la Llei de la Generalitat 2/1.989, de l’Impacte Ambiental, aprovat per 
Decret 162/1.990, de 15 d’octubre. 
 
 Donat que, aquest document fou informat favorablement pel Director General 
d’Urbanisme i Ordenació Territorial de la Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i 
Transports de la Generalitat, mitjançant resolució de data 02-05-2.000, als efectes del 
concert previ previst en l’article 38.1 de la Llei 6/1.994, de 15 de novembre, de la 
Generalitat, Reguladora de l’Activitat Urbanística. 
 
 Donat que, aquest document ha recollit els suggeriments fets al document remes 
en fase de concert previ pel Cap del Servei d’Avaluació de l’Impacte Ambiental de la 
Conselleria de Medi Ambient, mitjançant informe de data 17-05-2.000.  
 
 Atès que, la tramitació d’aquest document s’ha de sotmets al procediment 
previst en els articles 35 i següents de la Llei 6/1.994, i 155 i següents del Decret 
201/1.998, i 20 i següents del Decret 162/1.990. 
 
          Atès que mitjançant acord de la Comissió de Govern en sessió de data 31-7-2001, 
s’aprovà admetre a tràmit el document de revisió del Pla General, incloent el seu 



document d’Avaluació d’Impacte Ambiental, redactat per l’Oficina Tècnica Municipal, 
i sotmetre’l a informació pública  
 
 Atès que s’han publicat anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat de data 28-
8-2001, diari Las Provincias de data 17-9-2001, diari Levante de data 1-10-2001 i tauler 
d’edictes de l’Ajuntament . 
 
           Atès que s’ha enviat l’esmentat acord als municipis de Benimodo, Carlet, 
Guadassuar, Massalavés i Tous, lindants amb el terme de L’Alcúdia, als efectes que, 
durant el termini d’un mes presenten les al·legacions o consideracions que estimen 
oportunes, no rebent-se cap. 
 
            Atès que durant el termini  d’informació pública  s’han presentat  al·legacions 
que han estat informades en els termes que hi  que consten en l’expedient, no essent 
substancials els canvis respecte el document sotmès a informació pública i per tant no 
procedeix nou tràmit d’informació pública. 
 
 Atesa la competència del Plenari de  la Comissió Municipal de Govern per a 
l’aprovació provisional del document de revisió del Pla General,  segons allò previst en 
l’article 22.2.c) de la Llei 7/1.985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local, i en la Disposició Addicional Tercera de la Llei 6/1.994 Reguladora de 
l’Activitat Urbanística  de la Generalitat Valenciana i en l’article 158.2 del Decret del 
Consell de la Generalitat Valenciana  nº 201/1.998, del Reglament de Planejament  
 
Atès l’informe tècnic, i el dictamen favorable de la Comissió Informativa corresponent, 
els membres de la Corporació, per unanimitat, acorden : 
 
 PRIMER.- Aprovar provisionalment el document de revisió del Pla General 
d’Ordenació Urbana de L’Alcúdia, incloent el seu document d’Avaluació d’Impacte 
Ambiental, redactat per l’Oficina Tècnica Municipal, resolent les al·legacions en els 
termes de l’informe tècnic.  
 
 SEGON.- Remetre els esmentats documents per a l’aprovació definitiva a la 
Comissió Territorial d’Obres Públiques i a la Conselleria de Medi Ambient així com als  
Departaments i òrgans competents de les Administracions exigits per la legislació 
reguladora de les seues respectives competències als efectes d’emissió dels informes 
preceptius.  
 
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde per a prendre les resolucions i signar els documents 
que resulten necessaris per al correcte compliment d’aquests acords. 
 
I , perquè conste, estenc aquesta certificació, d’ordre i amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 
                                  L’Alcúdia, 29 de Desembre de 2001 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE  
 



 


