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ACTA DE LA SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE 
EL DIA 11 D’ABRIL DE 2.019 

Srs. Assistents:  

PRESIDENT:  

SR. SALVADOR MONTAÑANA SANZ  

VOCALES:  

SR. JOAN VICENT PUCHOL PÉREZ 
SRª MARÍA ROSA ALMELA RIBES 
SR. FERRAN BARBERÁ CABRERA 
SRª NÚRIA MERINO GIMÉNEZ 
SR. TEODOR HERRERO CARBÓ 
SRª CLARA PERALES MIGUEL 
SR. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL 
SR. VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER 
SRª M DESAMPARADOS CLEMENTE 
CORBERA 
SR. DOMINGO AÑÓ AÑÓ  
SRª PILAR MASIP LAFARGA 

En la Casa Consistorial de 
l'Ajuntament  de  Guadassuar, a les díhuit 
trenta hores del dia anteriorment indicat, 
es van reunir els Srs. que al marge 
s'expressen, membres de l'Excm. 
Ajuntament, sota la Presidència del Sr. 
Alcalde Salvador Montañana Sanz, amb 
l'assistència de la Sra. Secretària-
Interventora de la Corporació. 

Oberta la sessió pel Sr. President, 
de la seua orde va donar començament la 
mateixa, conforme  a  la  relació  
d'assumptes  especificats  en  l'orde del 
dia, prèvia i oportunament cursat.  
 

S’EXCUSA  

SRª MARÍA RIBERA SÁNCHEZ  

SECRETÀRIA  

SRª Mª JESÚS DASÍ DASÍ  

Prèviament al desenrotllament de l’Orde del Dia, s’observa un minut de silenci 
per les dones víctimes de la violència de gènere. 

 
A) PART RESOLUTIVA  
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ESBORRANY DE 

L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
De conformitat amb el que estableix l’art 91 del RD 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel qual s'aprova el ROF, el Sr. Alcalde pregunta als reunits si tenen alguna  
observació a incloure als esborranys de les actes de les sessions anteriors, celebrades 
els dies 14/12/2018 y 31/01/2019. No es produeix cap i són aprovades per MAJORIA 
ABSOLUTA dels presents. 

El resultat de la votació és el següent; 8 VOTS A FAVOR corresponents als 
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol 
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Merino Giménez i Sr. Herrero Carbó) i als 
representants del grup municipal PSPV-PSOE (Sra. Almela Ribes, Sr. Martínez Vidal i 
Sra. Perales Miguel); i 4 ABSTENCIONS als representants del grup municipal PP (Sr. 
Estruch Bellver, Sra. Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip Lafarga). 

  
No  havent-hi  observacions es considera aprovada.  
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2.- DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL DE COMPLIMENT DEL PLA DE 

REDUCCIÓ. 

 
Es dóna compte de l’informe de seguiment del pla de reducció de deute  

 
Informe Intervención nº 3.2019. 
Informe anual de seguimiento del plan de reducción de deuda de la Ley 
18/2014. 
 
Visto el requerimiento formulado por la Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local dependiente del Ministerio de Hacienda, con registro de 
entrada 2019001247 de fecha de 20 de marzo de 2019, relativo a la remisión del 
informe anual de seguimiento del plan de reducción de deuda aprobado en el 
marco de las medidas previstas en la Ley 18/2014, el funcionario que suscribe 
emite el siguiente, 
 

INFORME DE INTERVENCION. 
Legislación aplicable: 
 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 

 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

 Disposición Final 31 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
presupuestos Generales del Estado para 2013. 

 Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para 
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

 
I.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. 

 
PRIMERO.-  La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, posibilitó a las 
entidades locales  concertar operaciones de endeudamiento para cancelar la 
deuda pendiente con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, 
con la finalidad de reducir carga financiera a través del ahorro en el tipo de 
interés obtenido en la refinanciación. 
 
En el marco de la citada norma, por acuerdo de Pleno de fecha de 6 de 
noviembre de 2014 se acordó la sustitución anticipada de los préstamos para 
hacer frente a los pagos a proveedores de acuerdo con el Real Decreto Ley 
4/2012, concertando una operación de crédito con la entidad CAJAMAR por 
importe de 4.297.240, 36, con finalización en fecha de 28 de mayo de 2022, 
contando con la autorización del Ministerio de Hacienda. 
 
SEGUNDO.- Por así requerirlo la citada Ley 18/2014, mediante acuerdo plenario  
de 6 de noviembre de 2014 se aprobó un plan financiero de reducción del 
volumen de endeudamiento para el periodo comprendido entre 2014-2019, con la 
finalidad de reconducirlo al menos hasta el nivel máximo previsto en el artículo 
53 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 
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Las previsiones y seguimiento del plan de reducción de deuda hasta el ejercicio 
2018, fueron las siguientes: 
 

Año Nivel deuda previsto PRD (*) Nivel deuda Liquidación Cumplimiento 

2014 -- 149,70% -- 

2015 122,70% 109,52% si 

2016 112,10% 62,46% si 

2017 93,79% 55,20% si 

(*) PRD.- Plan reducción de deuda 
   

 II.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE REDUCCION DE DEUDA EN LA 
LIQUIDACIÓN DEL AÑO 2018. 

 
De conformidad con el artículo 3.6 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia, el interventor de la entidad local deberá emitir un informe anual del 
cumplimiento del plan, y presentarlo al Pleno de la corporación local para su 
conocimiento, y deberá, además, remitirlo al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
 
Las proyecciones contenidas en el plan de reducción del nivel de deuda para el 
ejercicio 2018 fueron las siguientes: 
 

Previsiones del Plan Año 2018 

Liquidación ingresos corrientes 4.508.800,00 € 

Estimación de deuda viva a 31/12 3.576.439,92 € 

Estimación nivel de endeudamiento 79,32% 

 
De la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018, aprobada por decreto de 
alcaldía número 141 de fecha de 11 de marzo de 2019, se deducen las 
siguientes magnitudes: 
 

Liquidación presupuestaria Año 2018 

Liquidación ingresos corrientes 4.979.612,92 € 

Estimación de deuda viva a 31/12 2.077.080,11 € 

Estimación nivel de endeudamiento 41,71% 

 
III.- CONCLUSIÓN. 

 
Visto lo anterior, se concluye que se CUMPLEN las previsiones contenidas para 
el ejercicio de 2018 en el plan de reducción de deuda aprobado en el marco de la 
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 
El Interventor. Documento firmado electrónicamente. 

 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
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3.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ Nº 3 DEL PGOU. EXPT. 
28001081.E14 

ANTECEDENTS 
 

1. L'Ajuntament Ple de Guadassuar, en sessió celebrada el 31 de juny de 2014, 
va acordar sotmetre a informació pública l'expedient de Modificació Puntual 
d'Ordenació Estructural del Pla General d'Ordenació Urbana de Guadassuar (connexió 
CV-523-CV-522), mitjançant anunci en el DOCV de 12 de setembre de 2014 (núm. 
7.359) i en el diari Las Provincias de data 5 de setembre del 2014, tot açò conforme a 
l´article 83.2 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, a més de 
un tràmit d´audiència amb els municipis colindants i amb la Diputació Provincial de 
València (2014.11.03). 

 
La modificació té com a finalitat resoldre els diversos problemes que genera el 

viaris actuals (CV-522 i CV-523), que formen part de la Xarxa Local de Carreteres de la 
Diputació de València, que en la seua connexió actual es produeix a la cantonada del 
carrer Riu Magre amb el carrer València, sent una travessia urbana on en la intersecció 
es troba una important dotació escolar. La Memòria Ambiental del Pla General de 
Guadassuar, així com més específicament l'Informe de Sostenibilitat Ambiental i 
l'Estudi de Trànsit de la població, ja varen detectar en el seu moment els diversos 
problemes que genera la confluència de trànsit de la travessia urbana als voltants del 
centre escolar San Francesc. Per evitar-ho, la modificació puntual del Pla General de 
Guadassuar proposa, pel que fa a la xarxa primària viària, generar un nou viari (PRV 
3.3), inclòs en el sector de planejament SUZR-1, que permetrà l'eliminació de la 
travessia urbana que conformen actualment la CV-522 i CV-523 al seu pas per la 
població. 

 
2. Com que la tramitació de la modificació puntual coincideix amb l´aprovació i 

entrada en vigor de la Llei 5/2014, de 25 juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Paisatge de Comunitat Valenciana, amb 16 d'octubre de 2014, l'Ajuntament de 
Guadassuar eleva una consulta a la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi 
Ambient respecte a la necessitat d'Avaluació Ambiental. Aquesta consulta es 
contestada pel Subdirector General d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria 
d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient (11 de novembre de 2014, R.E. núm. 3.256), 
qui comunica que l'òrgan substantiu per a l'aprovació de la modificació puntual era el 
Servei Territorial d'Urbanisme de València, al que es remet la documentació i qui emet 
informe favorable amb data 9 de desembre de 2014 (Exp. 2014/0380 SG/ab). 

 
3. En data 21 de novembre de 2014 (R.E n.º3.379), l'Ajuntament de Guadassuar 

rep l'informe emès per l'arquitecte municipal de Carlet en el qual es conclou que la 
modificació no presenta cap afecció per al planejament de Carlet, informe que és 
ratificat per acord de la Junta de Govern Local de Carlet de 17 de novembre de al 2014. 

 
4. En data 14 de novembre de 2014, la Diputació Provincial de València emet 

informe realitzant una serie d´observacions per a que siguen tingudes en compte en el 
document de planejament final (Exp. DVAC14EU0296). 

 



 5 

5. La Comissió d'Avaluació Ambiental, en sessió celebrada amb data 30 d'abril 
de 2015, va emetre Informe Ambiental i Territorial Estratègic (IATE) en el procediment 
simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica de la Modificació Puntual del Pla 
General de Guadassuar Connexió de la CV-523 amb la CV-522, del municipi de 
Guadassuar, d'acord amb els criteris de l'annex VIII de la LOTUP, per no tenir efectes 
significatius sobre el medi ambient, corresponent a continuar la tramitació de la 
Modificació Puntual del Pla General d'acord amb la seva normativa sectorial (Exp. 
083/14-EAE Guadassuar [2015/4836]), amb el compliment de la següent determinació: 
"S'ha d'elaborar un Estudi d'Integració Paisatgística costat de la proposta definitiva de 
la Modificació Puntual del Pla General que haurà de comptar amb informe favorable del 
Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge de la Subdirecció General d'Ordenació, 
Planificació i Actuacions Territorials Estratègiques." 

 
L´IATE va ser objecte de publicació al DOGV de 3 de juny de 2015 (núm. 7539). 
 
6. Amb  data 12 de juny de 2015, D. José Juan Oliva Martí, redactor de la 

Modificació Puntual, presenta davant l'Ajuntament dues còpies de la Modificació 
Puntual n.º3 del Pla General, dues còpies de l'Estudi d'Integració Paisatgística, sis 
còpies de les enquestes de participació pública i 2 CD amb la còpia digital de tota la 
documentació aportada, tot això conforme al requeriment efectuat pel Servei 
d'Avaluació Ambiental i Territorial. 

 
7. En data 31 de març de 2016, el Ple de l´Ajuntament va acordar sotmetre a 

informació pública, per un període de 45 dies, el document de la Modificació Puntual 
n.º3 del Pla General i l´Estudi d´Integració Paisatgística, mitjançant anuncis en el 
DOGV de 13 de maig de 2016 (núm. 7781), en el diari Las Provincias de data 16 de 
maig del 2016, amb la corresponent publicació a la web de l´Ajuntament i, a més, amb 
la realització de consultes a administracions i companyes subministradores. 

 
8. En data 2 de maig de 2016, la Diputació provincial de València emet informe 

favorable al trobar les observacions realitzades abans en el text de la modificació (Exp. 
DVAC16EU0152). 

 
9. L´Ajuntament de Algemesí, amb acord de la Junta de Govern de data 10 de 

juny de 2016, va acordar donar la seua conformitat (Exp. 5220/2016). 
 
10. En data 19 de juliol de 2016, el Servei D'infraestructura Verda i Paisatge 

emet informe desfavorable a l'Estudi d'Integració Paisatgística formulat en compliment 
de l´ IATE, el qual es dona trasllat al redactor de la modificació per tal que informés (SR 
DV / fa. Assumpte: EP- 2014/248). 

 
11. En data 13 de setembre de 2016, Iberdrola Distribución Eléctrica informa de 

l´existència d´una línia de media tensió de 20kv, sol·licitant que se li tinga per 
personada a l´expedient, en concepte d´interessada, als efectes de rebre notificació de 
la resolució que finalment s´adopte. 
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12. En data  16 d’octubre de 2018, i després d'una reunió mantinguda amb els 
tècnics del Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge, l'Ajuntament remet nova 
documentació que substitueix a l'anterior, en la qual es manté el traçat de la reserva 
viària de xarxa primària i es qualifica l'espai comprés entre el sòl urbà i la citada reserva 
com a zona verda, PVJ-1, també de la xarxa primària. Aquesta documentació es 
objecte d´informe que emet, amb data 15 de març de 2019, la Tècnic del Servei 
D'infraestructura Verda i Paisatge, amb el vist i plau del Subdirector General 
d'Ordenació del Territori j Paisatge, i vistes les modificacions introduïdes, la qualificació 
de l'àmbit comprés entre el sòl urbà i la reserva viària PRV3.3 i les condicions 
d'integració paisatgística introduïdes per al tractament d'aquest vial i la zona verda PVJ-
1 en els articles 19 i 57 de les Normes Urbanístiques del Pla General permetran una 
major integració de la proposta en els patrons paisatgístics de l'àmbit en general, i una 
major preservació i integració de la Sèquia de l'Orí i el Vaig moldre de l’Ermita en 
particular, informe favorable a la integració paisatgística de la Modificació Puntual de 
planejament que es tramita, donant-se així compliment al condicionant imposat a l´ 
IATE de 30 d'abril de 2015. 

 
13. En data 2 d´abril de 2019 es presenta informe d’al·legacions per part de 

l´equip redactor, que en relació amb l´escrit presentat amb data 13.09.2016. (R.E núm. 
2712), per part d'IBERDROLA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SA SOCIETAT 
UNIPERSONAL, C.I.F. ***0755**, proposa l'estimació parcial de l'al·legació presentada 
pel que fa als condicionants del possible creuament de la línia de mitja tensió de 20 KV 
respecte del PRV 3.3, en compliment de la legislació vigent, sent el moment d'avaluar 
la necessitat de modificació del traçat de la línia, no en fase de planejament, sinó 
d'execució del Programa d'Actuació Integrada, sent el projecte d'urbanització 
l'instrument que arreplegue aquestes circumstàncies d´acord amb el que disposa la 
legislació urbanística i de procediment administratiu en tot el relatiu als informes 
corresponents a les empreses subministradores, el que fa innecessari introduir una 
condició específica de gestió del Sector SUZR-1 que és redundant per estar ja prevista 
en la legislació vigent. 

 
Als Antecedents de fet descrits, li són aplicables els següents 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
PRIMER.- Resulta d'aplicació l'article 63 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la 

Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (en endavant LOTUP), que 
disposa que els plans i programes s'han de revisar o modificaran pel procediment 
previst per a seva aprovació. 

SEGON.- L'aprovació definitiva d'aquest instrument de planejament serà 
competència de l'organisme autonòmic competent en matèria d'urbanisme, donat el 
caràcter estructural de la proposta en afectar l'ordenació estructural, de conformitat 
amb el que disposa en l'art. 44.2, c) de la LOTUP. 

TERCER.- Superada la fase d'informació pública i de consultes a les 
administracions públiques afectades i persones interessades, l'aprovació provisional del 
document correspon al Ple de la Corporació, en virtut del que disposa l'article 57.1.d) 
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de la LOTUP, en relació amb l'article 123.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim local (LRBRL). 

QUART.- Les modificacions introduïdes en el document no tenen el caràcter de 
canvis substancials en la versió preliminar del pla, i no és necessari el nou tràmit d' 
audiència als interessats i sotmetiment a informació pública previst en l'article 57.1.d) 
de la LOTUP en relació amb l'article 53 de l'esmentada norma. 

QUINT.-  De conformitat amb el que disposa l'article 3, apartat 3, lletra d), punt 
7è de l' Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, el present acord 
precisa de l'emissió d'informe previ de Secretaria, per tractar-se de l'aprovació d'un 
instrument de planejament, informe que s'entén emès amb l´informe i proposta de 
resolució emesa per la Secretaria. 

SEXT.- Resulta d'aplicació l'article 57.2 de la LOTUP, en virtut del qual, l´acord 
d'aprovació definitiva, juntament amb les seves normes urbanístiques, es publicarà per 
a la seua entrada en vigor, en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, atés el dictamen 

favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme, Agricultura i Medi 
Ambient, el Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels presents, que és correspon 
amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, ACORDA: 

 
Primer. Estimar parcialment l’al·legació presentada amb data 13.09.2016 (R.E 

núm. 2712), per D. Ramón Theureau de la Penya, amb D.N.I. ***3433**, en 
representació d'IBERDROLA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SA SOCIETAT 
UNIPERSONAL, amb C.I.F. ***0755**. 

Segon.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual d'Ordenació Estructural 
del Pla General d'Ordenació Urbana de Guadassuar (connexió CV-523-CV-522). 

Tercer.- Remetre les actuacions a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la 
Conselleria d'Habitatge, Obres públiques i Vertebració del Territori, a l'efecte de 
l'aprovació definitiva de la indicada modificació puntual. 

Quart.- Facultar a l´Alcalde per a la realització de totes les actuacions que 
siguen  necessàries per a la plena efectivitat del present acord, incloses les esmenes o 
correccions de caràcter no substancial que puguen ser requerides en fase d'aprovació 
definitiva autonòmica de l'instrument de planejament. 

Quint.- Notificar el present acord als interessats en l'expedient. 
 
4.- CESSIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE DISTRIBUCIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

CORRESPONENTS AL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ “SANT CRISTÒFOL”. 
EXPT. 2019/OFI_01/000039 

 
Les obres d’execució del centre de transformació “Sant Cristòfol” varen ser 

finalitzades d’acord amb la certificació final d’obra de data 6 de Març de 2012 document 
signat per Mercedes Terol Ibàñez amb nº de visat VA03943/12 del Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Valencia 

En data 27/11/2013 es va acordar pel ple la cessió de les infraestructures de 
distribució d’energia elèctrica del polígon industrial OESTE III a l’empresa de distribució 
d’energia elèctrica ELECTRICA DE GUADASSUAR COOPV. 
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En data 24/02/2014 es rep per part de l’empresa de distribució d’energia 
elèctrica ELECTRICA DE GUADASSUAR COOPV un escrit amb registre d’entrada 
número 589 en el que posa de manifest que existeixen treballs pendents, anomalies i 
deficiències detectades en la xarxa de distribució elèctrica que s’havia cedit. 

En data 1/09/2014 l’empresa de distribució energia elèctrica ELÉCTRICA DE 
GUADASSUAR COOPV signa el document de cessió del ús i gaudi de les instal·lacions 
de distribució d’energia elèctrica de la A.U.I. SUBLE PPI2 ARI2 UEI2 (Polígon Industrial 
“OESTE III”) procedint-se  en data 9/12/2014 a inscriure al registre de la propietat 
d’Alzira la servidumbre de us a favor de Eléctrica de Guadassuar Coop. Valenciana 
(COOPELEC) amb les següents dades: 

Parcel·la nº 51 d’acord amb la reparcel·lació 
Situada al C/ Benifaió, nº 23 
Referència cadastral 7501402YJ1470S0001XH 
DADES REGISTRALS FINCA URBANA 
Titular registral: Ajuntament de Guadassuar 

TOMO 2652 

LIBRO 209 

FOLIO 171 

FINCA 13111 

INSCRIPCIÓN 2ª 

DADES REGISTRALS SERVIDUMBRE DE US 
Titular registral: Ajuntament de Guadassuar 

TOMO 2652 

LIBRO 209 

FOLIO 172 

FINCA 13111 

INSCRIPCIÓN 3ª 

IDUFIR 46033001136357 

DADES DE LA SERVIDUMBRE D’ÚS INSCRITES 

SUPERFICIE 32,71 m2 

DIMENSIONS 8,84x3,70 

UBICACIÓ Entrant des de el carrer 
Benifaió a la dreta on es 
troba el Centre de 
transformació 

VALOR 425 € 

OTROS No podrà utilitzar el terreny 
per a usos diferents als 
expressats, tampoc podrà 
llogar-lo ni cedir-lo a 
tercers, ni tan sol 
temporalment ni a títol 
precari, obligant-se a 
conservar-lo en bon estat, 
realitzant les reparacions 
necessàries. 
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En data 26/10/2018 i registre d’entrada número 2018003897 l’empresa de 
distribució d’energia elèctrica ELÈCTRICA DE GUADASSUAR COOPV entrega, a 
requeriment de l’ajuntament, el pressupost dels treballs a realitzar, als que s’informa 
favorablement per l’assistència tècnica de l’ajuntament. 

Les obres d’execució de les línies de distribució en baixa tensió que distribueixen 
electricitat des del centre de transformació “Sant Cristòfol” han sigut finalitzades d’acord 
amb el certificat final d’obra de data 1/03/2019, document signat per Vicente Jose 
Gimenez Fernàndez amb nº de visat 2019/580 del Col·legi Oficial d’Enginyers 
Industrials de la Comunitat Valenciana demarcació de València. 

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, atés el dictamen 
favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme, Agricultura i Medi 
Ambient, el Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels presents, que és correspon 
amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, ACORDA: 

 
PRIMER.- Procedir a la cessió de les instal·lacions de distribució de baixa tensió 

corresponents al centre de transformació “Sant Cristòfol” amb nº d’expedient del servei 
territorial ATASCT/2007/13/46, a Elèctrica de Guadassuar Coop. Valenciana 
(COOPELEC). 

SEGON.- Remetre a Eléctrica de Guadassuar Coop. Valenciana (COOPELEC)  
la següent documentació per a que procedisca a la legalització de les instal·lacions 
i a la seua posada en marxa. 

a) Copia del Certificat final d’obres del Centre de Transformació “Sant Cristòfol” 
de data 6 de Març de 2012 document signat per Mercedes Terol Ibàñez amb 
nº de visat VA03943/12 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Valencia 

b) Copia del Projecte de baixa tensió de les LSBT del centre de transformació 
“Sant Cristòfol” redactat per Vicent Jose Gimenez, de data 4/03/2019 amb nº 
de visat 2019/579 del Col·legi d’Enginyers Industrials de la Comunitat 
Valenciana demarcació de Valencia, 22/03/2019 i registre d’entrada num. 
2019001014 

c) Certificat final d’obra de data 1/03/2019, signat per Vicente Jose Gimenez 
Fernández amb nº de visat 2019/580 del Col·legi Oficial d’Enginyers 
Industrials de la Comunitat Valenciana demarcació de València, de data 
22/03/2019 i registre d’entrada núm. 2019001014 

d) Document de mesures de l’aïllament dels cables de les LSBT signat per 
Vicente Jose Gimenez Fernández i l’empresa “Mantén Ingenieria y 
Mantenimiento SL”, de data 22/03/2019 i registre d’entrada num. 2019001014 

e) Copia de la inscripció registral de la servidumbre d’ús del centre de 
transformació “Sant Cristòfol” 

 

I no havent-hi més assumptes que tractar es va alçar la sessió per la Presidència, 
sent les vint tresta hores, de tot això jo, la Secretària, certifique. 

A Guadassuar, en la data de la firma. 
La secretària, 

 
 


