ÒRGAN: Ple
SESSIÓ NÚM: PLE2018/1
DATA: 15 de gener de 2018
ACTA
En la ciutat de Dénia, sent les 08:30 del dia 15 de gener de 2018, es reuneixen en el Saló de
Plens, sota la presidència de VICENT GRIMALT BORONAT, els següents assistents:
GRIMALT BORONAT, VICENT
RIPOLL BERENGUER, MARIA JOSEP
SCOTTO DI TELLA MANRESA, JAVIER
MORERA VENGUT, CRISTINA
ROSELLO SIREROL, FRANCESC JOSEP
CARDONA ALMIÑANA, MARIA ELISABET
MENGUAL GOMIS, OSCAR
MUT MEZQUIDA, MARIA
GALLEGO SERRANO, ISABEL
CARRIO COMPANY, RAFAEL FERRAN
CRESPO FERRER, JOSEP
RONDA IVARS, EVA MARIA
FONT REUS, JOSEFA
LLOBELL PERLES, MIGUEL JUAN
BENITO RIOS, SERGIO
RODENKIRCHEN, ALEXANDER
17/01/2018 Secretario

PALACIOS SANTOS, JULIO
Excusen la seua assistència:
KRINGE SANCHEZ, ANA MARIA
SIVERA BLANQUER, JOSEFA

FULGENCIO GIMENO
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CHORNET ADSUAR, ESTEBAN
Assistits pel secretari FULGENCIO GIMENO ARRÓNIZ, que dóna fe de l'acte, a fi de celebrar
sessió extraordinària i urgent del Ple en única convocatòria.
Existint, en conseqüència, el quòrum legalment requerit, es declara obert l'acte per la presidència i
es passa a tractar els assumptes inclosos en l'ordre del dia de la convocatòria de la següent
forma:
PUNT 1.- RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ.
El Ple, per dotze vots a favor procedents dels grups polítics PSPV (7), Compromís (3) i No
Integrats (2), i un vot en contra de C’s (1), es pronuncia a favor de la urgència de la sessió,
registrant-se les abstencions de PP (2) i GD-CU (2).

PUNT 2.- PROJECTE DE NORMES URBANÍSTIQUES TRANSITÒRIES (NUT) PER AL
MUNICIPI DE DÉNIA, INFORMACIÓ PÚBLICA DOGV 13.12.17.
La Comissió Informativa de Territori, Qualitat Urbana i Turisme, en sessió celebrada el 15 de
gener de 2018, va adoptar el següent dictamen:
En el DOGV de 15.12.2017, s'ha sotmés a informació pública el projecte de normes
urbanístiques transitòries (NUT) per al municipi de Dénia. Així mateix, el 19.12.2017, per
mitjà de R.E. núm. 28158, es remet ofici signat pel Sotssecretari d’Habitatge, Obres
Publiques i Vertebració del Territori, informant del període d'informació pública del Projecte
de Normes Urbanístiques Transitòries per al municipi de Dénia.
Durant l’esmentat termini s’han emés informes amb data 10 i 12 de gener de 2018, que
s’adjunten a la proposta.
Basant-se en els informes PROPOSE:
Que la Comissió Informativa de Territori i Qualitat Urbana dictamine favorablement la
següent proposta, elevant-la al Ple de l’Ajuntament per a l’adopció de l’acord corresponent:
PRIMER.- Sol·licitar al Consell, que s'aprove la Normativa Urbanística Transitòria redactada
per la Conselleria de Vivenda, Obres Publiques i Vertebració del Territori, exposada al públic
en el DOGV de 15/12/2007. Que en l'acord es faça constar que es tracta de Normativa
Urbanística Transitòria (NUT), i que no ha de considerar-se com a planejament urbanístic
pròpiament dit, no com a planejament anterior al PGE.

TERCER.- Que es remeta el present acord al Servici de Règim Jurídic i Inspecció Territorial
(Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, torre 1 c/ Democràcia, núm. 77, 46018 València),
incorporant-se els informes emesos el 10 i 12 de gener de 2018 en els que s'arrepleguen les
oportunes observacions, perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.
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SEGON.- Que s'esmenen els errors materials detectats, en concret, el coeficient
d'edificabilitat de la zona S-02.
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La Sra. Ripoll informa que les normes urbanístiques transitòries es troben exposades al públic. La
proposta consisteix a sol·licitar a la Conselleria l'aprovació de les NUT, que permetran resoldre les
llicències d'obres a través del procediment habitual, demanar la correcció d'un error material
advertit i remetre els informes municipals per a coneixement de la Conselleria i als efectes
oportuns.
El Sr. Benito denuncia no haver pogut tenir accés a la documentació de l'expedient. Anuncia que
si aquesta situació és responsabilitat del seu grup, assumirà la culpa; però si no és així, recorreran
als mitjans legals perquè es declaren els actes subsegüents nuls per a fer efectiu els drets dels
grups de l'oposició.
La Sra. Mut avança que el seu grup s'abstindrà al considerar injust que C’s no disposen de la
documentació.
La Sra. Ripoll manifesta que l'expedient va quedar a la disposició dels membres de la corporació
el divendres i que, a més, es van remetre els informes a tots els regidors a través de correu
electrònic. Els altres grups han confirmat la seua recepció, per la qual cosa no considera seriós
paralitzar l'activitat municipal per un possible error informàtic.
El Sr. Benito es reafirma en la seua declaració, per la qual cosa no ha pogut formar el seu vot.
El Ple, per dotze vots a favor procedents dels grups polítics PSPV (7), Compromís (3) i No
Integrats (2), i un vot en contra de C’s (1), aprova la proposta d'acord, registrant-se les
abstencions de PP (2) i GD-CU (2).
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No havent-hi més assumptes a tractar, per la presidència s'alça la sessió, de la qual s'estén la
present acta, sent les 08:35 hores, de la qual cosa, com a secretari, done fe.
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