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ACORD de 18 de maig de 2007, del Consell, pel qual 
es declara la urgent ocupació dels béns i drets subjectes 
a un expedient d’expropiació forçosa de l’Ajuntament 
d’Ontinyent. [2007/6489]

ACUERDO de 18 de mayo de 2007, del Consell, por el 
que se declara la urgente ocupación de los bienes y derec-
hos sujetos a un expediente de expropiación forzosa del 
Ayuntamiento de Ontinyent. [2007/6489]

 El Consell, en la reunió del dia 18 de maig de 2007, va adop-
tar l’acord següent:

L’Ajuntament d’Ontinyent, després de l’aprovació del projecte 
d’obres i el compliment dels requisits legals, va sol·licitar la declara-
ció d’urgent ocupació dels béns i drets afectats per l’expedient d’ex-
propiació forçosa per a l’execució del projecte “Construcció d’obres 
complementàries de les obres de construcció del tractament terciari de 
l’EDAR Ontinyent-Agullent”. 

Aquesta declaració d’urgent ocupació es justifica per les raons 
següents: el treball de construcció d’obres complementàries de les 
obres de construcció del tractament terciari de l’EDAR Ontinyent-
Agullent, ha de dur-se a terme amb celeritat, ja que cal executar-les en 
l’exercici 2007, segons s’acredita en la proposta de despesa 06510 de 
l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat 
Valenciana (EPSAR) en què es fixa com a data d’inici d’aquestes l’1 
de gener de 2007 i el termini d’execució de sis mesos, la qual cosa 
justifica àmpliament acudir a aquest procediment especial.

La relació de propietaris, béns i drets afectats per l’expedient va 
ser sotmesa a informació pública i notificada individualment a les per-
sones interessades, algunes de les quals va presentar una al·legacion, 
que va ser resolta pel Ple de la Corporació.

En l’expedient consten l’aprovació del projecte d’obres, l’acta de 
replantejament i la retenció de crèdit.

Per tot això, i ateses les facultats conferides pel Reial Decret 
3318/1983, de 25 d’agost, d’acord amb els articles 50 i 29 de l’Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en relació amb l’article 21 i 
la disposició final segona de la Llei del Consell, a proposta del conse-
ller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, el Consell 

ACORDA

Declarar la urgent ocupació dels béns i drets subjectes a l’expedi-
ent d’expropiació forçosa instruït per l’Ajuntament d’Ontinyent per a 
l’execució del projecte “Construcció d’obres complementàries de les 
obres de construcció del tractament terciari de l’EDAR Ontinyent-
Agullent”. 

Relació de béns afectats

A) Propietaris de les parcel·les afectades per l’ocupació temporal 
dels terrenys:

FINCA1:
Referència: polígon 11, parcel·la 325.
Titular: Zafra Cañete, José.
DNI: 52.710.848-T.
Adreça: C/ dels Furs,27-2-3.
Població ocupada: Ontinyent.
Sòl/m² ocupació camí: 152,41 m².
Sòl/m² ocupació parcel·la: 0 m².
Total m² ocupació: 152,41 m².

FINCA 2:
Referència: polígon 11, parcel·la 331.
Titular: Pastor Soler, Antonio.
DNI: 20.330.021-E.
Adreça: Polígon 11, parcel·la 331.
Població ocupada: Ontinyent.
Suelol/m² ocupació camí: 125,61 m².
Sòl/m² ocupació parcel·la: 0 m².
Total m² ocupació: 125,61 m².

 El Consell, en la reunión del día 18 de mayo de 2007, adop-
tó el siguiente Acuerdo:

El Ayuntamiento de Ontinyent, después de la aprobación del 
proyecto de obras y el cumplimiento de los requisitos legales, solicitó 
la declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados 
por el expediente de expropiación forzosa para la ejecución del proyec-
to “Construcción de obras complementarias de las obras de construc-
ción del tratamiento terciario de la EDAR Ontinyent-Agullent”. 

Esta declaración de urgente ocupación se justifica por las siguientes 
razones: la obra de construcción de obras complementarias de las obras 
de construcción del tratamiento terciario de la EDAR Ontinyent-Agullent 
debe llevarse a cabo con celeridad, ya que es necesario ejecutar las obras 
en el ejercicio 2007, según se acredita en la propuesta de gasto 06510 de 
la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat 
Valenciana (EPSAR) en la que se fija como fecha de inicio de las mismas 
el 1 de enero de 2007 y un plazo de ejecución de seis meses, lo que justifi-
ca sobradamente acudir a este procedimiento especial.

La relación de propietarios, bienes y derechos afectados por el 
expediente fue sometida a información pública y notificada individu-
almente a los interesados, habiéndose presentado una alegación, que 
fue resuelta por el Pleno de la Corporación.

Constan la aprobación del proyecto de obras, el acta de replanteo y 
la retención de crédito.

Por todo ello, y considerando las facultades conferidas por el Real 
Decreto 3318/1983, de 25 de agosto, de acuerdo con los artículos 50 y 
29 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en relación 
con el artículo 21 y la disposición final segunda de la Ley del Consell, 
y a propuesta del conseller de Justicia, Interior y Administraciones 
Públicas, el Consell 

ACUERDA

Declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos sujetos al 
expediente de expropiación forzosa instruido por el Ayuntamiento de 
Ontinyent para la ejecución del proyecto “Construcción de obras com-
plementarias de las obras de construcción del tratamiento terciario de 
la EDAR Ontinyent-Agullent”. 

Relación de bienes afectados

A) Propietarios de las parcelas afectadas por la ocupación tempo-
ral de los terrenos:

FINCA1:
Referencia: polígono 11, parcela 325.
Titular: Zafra Cañete, José.
DNI: 52.710.848-T.
Dirección: C/ dels Furs, 27-2-3.
Población ocupada: Ontinyent.
Suelo/m² ocupación camino: 152,41 m².
Suelo/m² ocupación parcela: 0 m².
Total m² ocupación: 152,41 m².

FINCA 2:
Referencia: polígono 11, parcela 331.
Titular: Pastor Soler, Antonio.
DNI: 20.330.021-E.
Dirección: polígono 11, parcela 331.
Población ocupada: Ontinyent.
Suelol/m² ocupación camino: 125,61 m².
Suelo/m² ocupación parcela: 0 m².
Total m² ocupación: 125,61 m².

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj

frj
Note
MigrationPending set by frj

frj
Note
MigrationNone set by frj



FINCA 3:
Referència: polígon 11, parcel·la 324.
Titular: Bas Cerdà, José.
DNI: 20.331.513-L.
Adreça: C/ de la Pau, 7-1-1.
Població ocupada: Ontinyent.
Sòl/m² ocupació camí: 0 m².
Sòl/m² ocupació parcel·la: 260,52 m².
Total m² ocupació: 260,52 m².

FINCA 4:
Referència: polígon 11, parcel·la 58.
Titular: Ajuntament d’Ontinyent.
CIF: P-4618600-C.
Adreça: Plaça Major, 1.
Població ocupada: Ontinyent.
Sòl/m² ocupació camí: 0 m².
Sòl/m² ocupació parcel·la: 154,08 m².
Total m² ocupació: 154,08 m².

FINCA 5:
Referència: polígon 11, parcel·la 75.
Titular: Soler Torró, José.
DNI: 20.332.330-P.
Adreça: polígon 9, parcel·la 84.
Població ocupada: Ontinyent.
Sòl/m² ocupació camí: 75,82 m².
Sòl/m² ocupació parcel·la: 181,22 m².
Total m² ocupació: 257,04 m².

FINCA 6:
Referència: polígon 11, parcel·la 79.
Titular: Morán Pastor, Vicente.
DNI: 20.368.155-E.
Adreça: C/ de Salvador Tormo,10-1-1.
Població ocupada: Ontinyent.
Sòl/m² ocupació camí: 39,20 m².
Sòl/m² ocupació parcel·la: 96,88 m².
Total m² ocupació: 136,08 m².

FINCA 7:
Referència: polígon 11, parcel·la 80.
Titular: Pastor Soler, Antonio.
DNI: 20.330.021-E.
Adreça: polígon 11, parcel·la 331.
Població ocupada: Ontinyent.
Sòl/m² ocupació camí: 47,42 m².
Sòl/m² ocupació parcel·la: 81,18 m².
Total m² ocupació: 128,60 m².

FINCA 8:
Referència: polígon 11, parcel·la 81.
Titular: Pastor Soler, Antonio.
DNI: 20.330.021-E.
Adreça: polígon 11, parcel·la 331.
Població ocupada: Ontinyent.
Sòl/m² ocupació camí: 48,17 m².
Sòl/m² ocupació parcel·la: 45,35 m².
Total m² ocupació: 93,52 m².

FINCA 9:
Referència: polígon 11, parcel·la 82.
Titular: Pastor Soler, Antonio.
DNI: 20.330.021-E.
Adreça: polígon 11, parcel·la 331.
Població ocupada: Ontinyent.
Sòl/m² ocupació camí: 34,98 m².
Sól/m² ocupació parcel·la: 69,20 m².
Total m² ocupació: 104,18 m².

FINCA 3:
Referencia: polígono 11, parcela 324.
Titular: Bas Cerdà, José.
DNI: 20.331.513-L.
Dirección: C/ de la Pau, 7-1-1.
Población ocupada: Ontinyent.
Suelo/m² ocupación camino: 0 m².
Suelo/m² ocupación parcela: 260,52 m².
Total m² ocupación: 260,52 m².

FINCA 4:
Referencia: polígono 11, parcela 58.
Titular: Ayuntamiento de Ontinyent.
CIF: P-4618600-C.
Dirección: Plaça Major, 1.
Población ocupada: Ontinyent.
Suelo/m² ocupación camino: 0 m².
Suelo/m² ocupación parcela: 154,08 m².
Total m² ocupación: 154,08 m².

FINCA 5:
Referencia: polígono 11, parcela 75.
Titular: Soler Torró, José.
DNI: 20.332.330-P.
Dirección: polígono 9, parcela 84.
Población ocupada: Ontinyent.
Suelo/m² ocupación camino: 75,82 m².
Suelo/m² ocupació parcela: 181,22 m².
Total m² ocupación: 257,04 m².

FINCA 6:
Referencia: polígono 11, parcela 79.
Titular: Morán Pastor, Vicente.
DNI: 20.368.155-E.
Dirección: C/ de Salvador Tormo,10-1-1.
Población ocupada: Ontinyent.
Suelo/m² ocupación camino: 39,20 m².
Suelo/m² ocupación parcela: 96,88 m².
Total m² ocupación: 136,08 m².

FINCA 7:
Referencia: polígono 11, parcela 80.
Titular: Pastor Soler, Antonio.
DNI: 20.330.021-E.
Dirección: polígono 11, parcela 331.
Población ocupada: Ontinyent.
Suelo/m² ocupación camino: 47,42 m².
Suelo/m² ocupación parcela: 81,18 m².
Total m² ocupación: 128,60 m².

FINCA 8:
Referencia: polígono 11, parcela 81.
Titular: Pastor Soler, Antonio.
DNI: 20.330.021-E.
Dirección: polígono 11, parcela 331.
Población ocupada: Ontinyent.
Suelo/m² ocupación camino: 48,17 m².
Suelo/m² ocupación parcela: 45,35 m².
Total m² ocupación: 93,52 m².

FINCA 9:
Referencia: polígono 11, parcela 82.
Titular: Pastor Soler, Antonio.
DNI: 20.330.021-E.
Dirección: polígono 11, parcela 331.
Población ocupada: Ontinyent.
Suelo/m² ocupación camino: 34,98 m².
Sól/m² ocupació parcel·la: 69,20 m².
Total m² ocupación: 104,18 m².
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FINCA 10:
Referència: polígon 11, parcel·la 694.
Titular: desconegut.
Sòl/m² ocupació camí: 20,45 m².
Sòl/m² ocupació parcel·la: 48,76 m².
Total m² ocupació: 69,21 m².

FINCA 11:
Referència: polígon 11, parcel·la 86.
Titular: Biosca Revert, María Rosario.
DNI: 20.342.475-X.
Adreça: Av. de Daniel Gil, 51-3-5.
Població ocupada: Ontinyent.
Sòl/m² ocupació camí: 0 m².
Sòl/m² ocupació parcel·la: 409,79 m².
Total m² ocupació: 409,79 m².

FINCA 12:
Referència: polígon 11, parcel·la 9025.
Titular: conselleria d’Infraestructures i Transports.
Adreça: Av. Blasco Ibáñez, 50-Valencia.
Població ocupada: Ontinyent.
Sòl/m² ocupació camí: 0 m².
Sòl/m² ocupació parcel·la: 110,77 m².
Total m² ocupació 110,77 m².

B) Propietaris de les parcel·les afectades per l’expropiació dels ter-
renys:

FINCA 1:
Referència: polígon 11, parcel·la 324.
Titular: Bas Cerdà, José.
DNI: 20.331.513-L.
Adreça: C/ de la Pau, 7-1-1.
Població expropiada: Ontinyent.
Sòl/m² expropiació 15 m².

FINCA 2:
Referència: polígon 11, parcel·la 58.
Titular: Ajuntament d’Ontinyent.
DNI: P-4618600-C.
Adreça: Plaça Major,1.
Població expropiada: Ontinyent.
Sòl/m² expropiació 15 m².

FINCA 3:
Referència: polígon 11, parcel·la 86.
Titular: Biosca Revert, María.
DNI: 20.342.475-X.
Adreça: Av. de Daniel Gil,51-3-5.
Població expropiada: Ontinyent.
Sòl/m² expropiació: 4602,28 m².

El present acord es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana, als efectes de l’article 56.2 del Reglament d’Expropiació 
Forçosa, perquè les persones interessades, una vegada publicada la 
relació i fins al moment de l’alçament de l’acta prèvia, puguen for-
mular per escrit davant de la corporació local expropiant, al·legacions 
només als efectes d’esmenar possibles errors que s’hagen produït en 
relacionar els béns afectats per la urgent ocupació.

Aquest acord posa fi a la via administrativa, en virtut de l’article 
109.c) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Els interessats podran 
interposar en contra els recursos següents:

a) Recurs potestatiu de reposició davant del Consell, en el termini 
d’un mes comptat a partir de l’endemà a aquell en què tinga lloc la 
publicació del present acord en el Diari Oficial de la Comunitat Valen-
ciana. Contra la desestimació expressa del recurs potestatiu de reposi-
ció, es podrà interposar en el termini de dos mesos, o, si és el cas, con-

FINCA 10:
Referencia: polígono 11, parcela 694.
Titular: desconegut.
Suelo/m² ocupación camino: 20,45 m².
Suelo/m² ocupación parcela: 48,76 m².
Total m² ocupación: 69,21 m².

FINCA 11:
Referencia: polígono 11, parcela 86.
Titular: Biosca Revert, María Rosario.
DNI: 20.342.475-X.
Dirección: Av. de Daniel Gil, 51-3-5.
Población ocupada: Ontinyent.
Suelo/m² ocupación camino: 0 m².
Suelo/m² ocupación parcela: 409,79 m².
Total m² ocupación: 409,79 m².

FINCA 12:
Referencia: polígono 11, parcela 9025.
Titular: conselleria de Infraestructuras i Transportes.
Dirección: Av. Blasco Ibáñez, 50-Valencia.
Población ocupada: Ontinyent.
Suelo/m² ocupación camino: 0 m².
Suelo/m² ocupación parcela: 110,77 m².
Total m² ocupación 110,77 m².

b) Propietarios de las parcelas afectadas por la expropiación de los 
terrenos:

FINCA 1:
Referencia: polígono 11, parcela 324.
Titular: Bas Cerdà, José.
DNI: 20.331.513-L.
Dirección: C/ de la Pau, 7-1-1.
Población expropiada: Ontinyent.
Suelo/m² expropiación 15 m².

FINCA 2:
Referencia: polígono 11, parcela 58.
Titular: Ayuntamiento de Ontinyent.
DNI: P-4618600-C.
Dirección: Plaça Major,1.
Población expropiada: Ontinyent.
Suelo/m² expropiación: 15 m².

FINCA 3:
Referencia: polígono 11, parcela 86.
Titular: Biosca Revert, María.
DNI: 20.342.475-X.
Dirección: Av. de Daniel Gil,51-3-5.
Población expropiada: Ontinyent.
Suelo/m² expropiación 4602,28 m².

El presente Acuerdo se publicará en el Diari Oficial de la Comu-
nitat Valenciana a los efectos del artículo 56.2 del Reglamento de 
Expropiación Forzosa, para que los interesados, una vez publicada la 
relación y hasta el momento del levantamiento del acta previa, puedan 
formular por escrito ante la Corporación Local expropiante alegacio-
nes a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan pro-
ducido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa en virtud del artículo 
109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. Los interesados 
podrán interponer contra él los siguientes recursos:

a) Recurso potestativo de reposición ante el Consell, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
publicación del presente Acuerdo en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana. Contra la desestimación expresa del recurso potestativo 
de reposición podrá interponer en el plazo de dos meses, o, en su caso, 
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tra la desestimació presumpta pel transcurs d’un mes, en el termini de 
sis mesos, recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana. En cas d’haver-se interposat recurs administratiu potesta-
tiu de reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administra-
tiu fins que el primer siga resolt expressament o s’haja produït la seua 
desestimació presumpta pel transcurs d’un mes. Això d’acord amb el 
que establixen els articles 48, 107 i següents, i 116 i següents de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Adminis-
tracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

b) Directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de 
l’endemà de la publicació d’este acord en el Diari Oficial de la Comu-
nitat Valenciana, d’acord amb els articles 10 i 46 i següents de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa.

Tot això sense perjuí que els interessats puguen exercitar qualsevol 
altra via que estimen oportuna.

Valencia, 18 de maig de 2007.

El vicepresident i secretari del Consell,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT

contra la desestimación presunta por el transcurso de un mes, en el 
plazo de seis meses, recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana. En caso de haberse interpuesto recurso 
administrativo potestativo de reposición no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que el primero sea resuelto expresa-
mente o se haya producido su desestimación presunta por el transcurso 
de un mes. Ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 48, 107 
y siguientes, y 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.

b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este acuerdo en el Diari Oficial de 
la Comunitat Valenciana, de acuerdo con los artículos 10 y 46 y sigui-
entes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otra vía que estimen oportuna.

Valencia, 18 de mayo de 2007.

El vicepresidente y secretario del Consell,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT
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