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Acords de la Sessió Extraordinària i Urgent de l’Ajuntament Ple 
celebrada en Primera Convocatòria el dia 21 de Maig de 2013 
 

1. PRONUNCIACIÓ SOBRE EL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ 

Per l'Alcaldia s'informa dels motius que concorren perquè s'haja realitzat amb 
caràcter inhabitual la convocatòria extraordinària i urgent que es realitza. 

 

El Ple de l'Ajuntament, per majoria absoluta, en haver-se produït 10 vots a 
favor (Grup PP, Esquerra Unida i Bloc-Compromís) i 2 vots en contra (Grup 
Socialista), aprova la declaració d'urgència. 

 

2. PROPOSTA TÈCNICA DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DE LA CV-412 REDACTADA 
POR L’AJUNTAMENT D’ALFAFAR 

Pren la paraula l'Alcaldia a fi d'exposar la proposta tècnica de modificació del 
traçat de la CV-412 redactada per l'Ajuntament d'Alfafar, que ha de sotmetre's a 
votació en aquesta sessió.  

[…/…] 

Atenent als raonaments exposats, el Ple de la Corporació, per majoria absoluta, 
en haver-se produït 10 vots a favor (Grups PP, Esquerra Unida i Bloc-Compromís) i 
2 vots en contra (Grup Socialista), acorda: 

 

Primer. Informar favorablement la proposta tècnica de modificació del 
traçat de la CV 412 redactada per l'Ajuntament d'Alfafar en els termes 
contingut en la documentació remesa a través de la seua comunicació 
de data 8 de maig de l'any en curs, quedant supeditada la seua 
aprovació a l'execució de la “Modificació d'accessos al Pla Parcial Sector 
1-A i 1B d'Alfafar ,València, Autovia V-31 P.K 9 i 10, tots dos marges de 
modificació”, instruïda pel Ministeri de Foment a petició de 
l'Ajuntament d'Alfafar amb la finalitat de resoldre els problemes 
d'incomunicació de la marjal. 
 
Segon. La utilització de l'espai públic municipal (carrer del polígon 
industrial, paral·lel a la CV-412) per a instal·lar el col·lector de pluvials 
requereix una petició de llicència del promotor de les obres, aportant 
projecte descriptiu de les mateixes, en el qual es concrete el seu 
traçat, la ubicació dels pous de registre, materials a emprar, seccions 
tipus, pressupost etc. Així mateix, hauran de dipositar les oportunes 
garanties per a assegurar la correcta reposició del paviment, en la zona 
on es projecta realitzar. 
 
Tercer. Autoritzar l'execució parcial de la proposta tècnica indicada, 
amb la finalitat de no bloquejar l'actuació de l'Ajuntament d'Alfafar, 
que consistirà en la realització material de les següents obres: 
 



Ple del 21 de maig de 2013 
Àrea de Secretaria 

 
 

SEC-079-09/13-va Ajuntament de Massanassa 2 

 

 Construcció de les rampes d'enllaç de la CV-412, amb el 
pas elevat que discorre sobre la rotonda situada entre 
Decathlón i l'hotel IBIS. 

 

 

 Desviament del tràfic rodat en aqueixa zona de la CV-412, 
per a mantenir el servei d'accés. 

Quart. Facultar l'Alcalde-President perquè autoritze altres execucions 
parcials de la proposta tècnica indicada, en la mesura que es constate 
la correcta tramitació i execució de la “Modificació d'accessos al Pla 
Parcial Sector 1-A i 1B d'Alfafar, València, Autovia V-31 P.K 9 i 10, que 
enllaça amb el camí de la Primera Travessa. 
 
Cinquè. Interessar de l'Ajuntament d'Alfafar l'adopció d'acord 
formalitzant el compromís d'assumir, davant l'increment de la intensitat 
mitjana diària del tràfic rodat de la CV-412 que es deriva de la 
implantació de la nova zona comercial, les funcions relacionades amb la 
instrucció d'atestats per accidents de circulació que es puguen produir 
en el tram de travessia que correspon al sòl urbà industrial, garantint-se 
amb açò una major eficàcia en la prestació de serveis municipals 
relacionats amb la seguretat vial. 
 
Sisè. Interessar de l'Ajuntament d'Alfafar l'adopció de les mesures 
oportunes, perquè en l'execució d'aquestes obres, no es produïsca la 
supressió de cap dels serveis d'accés que aquestes carreteres presten 
actualment, habilitant els desviaments oportuns, amb les adequades 
mesures de senyalització i seguretat. 

 
 


