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AL·LEGACIONS

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ
URBANA DE
TAVERNES
BLANQUES

A.C.E.R.T.
(ACORD CIUTADÀ D’ESQUERRES
PER LA RENOVACIÓ DE
TAVERNES)

SOL·LICITANT:
Nom i Cognoms:

DNI

Domicili:

Núm

Municipi:

Codi Postal:

E-mail:

Telèfon:

Esc

Pis

Porta

Davant l’Ajuntament de Tavernes Blanques i com millor procesdesca en dret,
EXPOSE:
Que el DOCV del 07 d’agost de 2014, inclou l’anunci “Informació pública del Pla General
i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental” de l’Ajuntament de Tavernes Blanques. Informant que el
Plenari d’aquest ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el 24 de juliol de 2014, ha resolt
“sotmetre [aquest PGOU] a informació pública i període d’al·legacions i suggeriments per un
termini de 60 dies hàbils, comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana”.
Pel que en temps i forma presente les següents
AL·LEGACIONS:
Primer. D’acord el dret urbanístic, un Pla General d’Ordenació Urbana constitueix la peça
essencial de l’ordenament urbanístic, sent aquest un instrument d’ordenació integral del territori
que “adoptarà el model d’utilització del sòl a llarg termini que resulte de la ponderació qualitativa
de les distintes alternatives de planejament que hagen pogut formular-se inicialment.”[Real
Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel que s’aprova el Reglament de Planejament per al
desenvolupament i aplicació de la llei sobre règim de sòl i ordenació urbana]
D’acord a la Llei 16/2005, de 30 de Desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana,
a l’art.4.c) “L’activitat urbanística [entre d’altres objectius i finalitats] ha de protegir el medi
ambient, els recursos naturals i la qualitat de vida, potenciant el desenvolupament urbà
sostenible dins dels principis definits en l’article 45 de la Constitució”.
D’acord a la Llei 5/2014, de 25 de Juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, al Preàmbul, “L’últim dels grans objectius de
la reforma legal és la flexibilitat i l’adaptació a la conjuntura econòmica i immobiliària actual, la
qual requereix ajustos i instruments que s’adapten a les demandes reals del mercat. Per això,
la llei estableix tractaments diferents per a situacions distintes, d’acord amb la Llei 8/2013, de
rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes. Així, la llei prioritza les intervencions en la
ciutat existent i construïda, i aposta per la rehabilitació i la renovació, davant de l’expansió
urbana sobre sòls no transformats.”
Segon. L’informe justificatiu del PGOU de Tavernes blanques, la previsió de creixement
s’estableix amb les dades obtingudes pel INE fins al 2012, però com el mateix informe
especifica, “als efectes d’allò disposat en la disposició addicional segona de la Llei urbanística
Valenciana i del previst en el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, se

considera població potencial l’estimada a partir de les dades de creixement natural i immigració
registrats durant els últims deu anys en un municipi”. Així doncs, l’estimació deixa de banda les
xifres dels darrers dos anys 2013-2014, les quals d’acord a les dades facilitades per l’Agència
de Desenvolupament Local de Tavernes Blanques el 30/04/2014 és de 9363 habitants, per baix
d’allò previst al PGOU.
Tercer. Les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) senyalen que la
quantitat ideal de zones verdes és de 15 metres quadrats per habitant.
Quart. Al nostre municipi no existeix un cens de vivendes buides. De fet a l’informe del 5 de
desembre de 2013, l’Alcalde reconeix [en relació als habitatges del IVVSA buits] “Al
correspondre a l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat la gestió i administració dels
habitatges de patrimoni públic de la Generalitat Valenciana, este Ajuntament no té informació
de les dades sol·licitades.”

SOL·LICITE:
S’accepten a tràmit les presents al·legacions i, entenent que no respecta la normativa
vigent, per allò exposat anteriorment, es modifique el càlcul de creixement poblacional i es
reformule el càlcul de zones verdes fixades.
A més a més, es prioritze la intervenció en “la ciutat ja existent i construïda”,
requalificant les zones, si s’escau, per a protegir el patrimoni natural de l’Horta que ens
queda dins del terme. Proposant, si pertoca, declarar-ho Espai Etnològic d’Interès Local.
En última instància, si no es consideren adients aquestes propostes, sol·licite la
paralització del PGOU de Tavernes Blanques.

Tavernes Blanques, _____ d’Octubre de 2014

Signat:

________________________________________________________

SOL·LICITANT:
Nom i Cognoms:

DNI

Domicili:

Núm

Municipi:

Codi Postal:

E-mail:

Telèfon:

Esc

Pis

Porta

Davant l’Ajuntament de Tavernes Blanques i com millor procesdesca en dret,
EXPOSE:
Que el DOCV del 07 d’agost de 2014, inclou l’anunci “Informació pública del Pla General
i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental” de l’Ajuntament de Tavernes Blanques. Informant que el
Plenari d’aquest ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el 24 de juliol de 2014, ha resolt
“sotmetre [aquest PGOU] a informació pública i període d’al·legacions i suggeriments per un
termini de 60 dies hàbils, comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana”.
Pel que en temps i forma presente les següents
AL·LEGACIONS:
Primer. D’acord el dret urbanístic, un Pla General d’Ordenació Urbana constitueix la peça
essencial de l’ordenament urbanístic, sent aquest un instrument d’ordenació integral del territori
que “adoptarà el model d’utilització del sòl a llarg termini que resulte de la ponderació qualitativa
de les distintes alternatives de planejament que hagen pogut formular-se inicialment.”[Real
Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel que s’aprova el Reglament de Planejament per al
desenvolupament i aplicació de la llei sobre règim de sòl i ordenació urbana]
D’acord a la Llei 16/2005, de 30 de Desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana,
a l’art.6.6. “Els Ajuntaments han d’establir vies de participació dels ciutadans, a més dels tràmits
d’informació pública, en les decisions que afecten a l’ordenació i execució dels plans i projectes
amb incidència en el territori, promoció dels quals els corresponga.”
D’acord a l’actual Llei 5/2014, de 25 de Juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, al Preàmbul, “una altre dels objectius
fonamentals d’esta llei és l’increment de la transparència i la seguretat jurídica, amb la concreció
d’unes regles del joc clares i establides des de l’inici de qualsevol procediment.(…) Esta
transparència també està garantida per la participació pública que es realitzarà en els termes
que exigeix el procés d’avaluació ambiental estratègica. Amb això s’aconseguirà una major
legitimitat en les decisions territorials que s’adopten respecte a estos instruments, les quals
tenen una elevada repercussió sobre la qualitat de vida dels ciutadans i sobre el
desenrotllament del territori.”
A més a més, a l’art.53.3. de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació
del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana “El període de participació
pública i consultes serà l’adequat per a difondre la documentació i facilitar el seu examen,
informe o al·legació.”

Segon. La convocatòria d’un Ple Extraordinari el 25 de Juliol, amb un període d’exposició
pública de 60 dies (sols 20 dies més del mínim que estableix la llei) en període estival, no es
pot considerar un període de participació pública adequat per a difondre la informació i facilitar
la participació.
Tercer. Tampoc es pot considerar que les regles del joc siguen clares, quan el 21 de gener de
2014, al “Periódico de aquí” apareixia una nota de premsa informativa afirmant que “El Pla
General d’Ordenació Urbana de Tavernes Blanques ja té data d’aprovació. Serà al maig de
2014. I tindrà lloc després de 11 anys de tramitació administrativa que començà l’actual equip
de govern de l’alcalde Arturo Ros. Així ho ha manifestat el propi municipi a elperiodic.com en
unes declaracions a aquest digital.”
Tanmateix, el 15 d’abril de 2014 la secretaria de l’Ajuntament de Tavernes Blanques,
comunicava al grup municipal de l’A.C.E.R.T. que no es disposava de la totalitat del projecte
inicial.
Finalment és al Ple Extraordinari del 25 de Juliol quan se sotmet a informació pública el
PGOU.

SOL·LICITE:
S’accepten a tràmit les presents al·legacions i, entenent que no respecta la normativa
vigent, per allò exposat anteriorment, s’amplie el període d’informació pública i
al·legacions, sent un Pla General d’Ordenació Urbana una peça essencial de l’ordenament
urbanístic que afecta a la qualitat de vida de la ciutadania i al desenvolupament del territori de
Tavernes Blanques.

Tavernes Blanques, _____ d’Octubre de 2014

Signat:

________________________________________________________

SOL·LICITANT:
Nom i Cognoms:

DNI

Domicili:

Núm

Municipi:

Codi Postal:

E-mail:

Telèfon:
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Porta

Davant l’Ajuntament de Tavernes Blanques i com millor procesdesca en dret,
EXPOSE:
Que el DOCV del 07 d’agost de 2014, inclou l’anunci “Informació pública del Pla General
i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental” de l’Ajuntament de Tavernes Blanques. Informant que el
Plenari d’aquest ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el 24 de juliol de 2014, ha resolt
“sotmetre [aquest PGOU] a informació pública i període d’al·legacions i suggeriments per un
termini de 60 dies hàbils, comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana”.
Pel que en temps i forma presente les següents
AL·LEGACIONS:
Primer.

La Constitució Espanyola, a l’article 3.3 estableix que “la riquesa de les diferents
modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial
respecte i protecció”.

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com la Llei d’Ús i
Ensenyament del Valencià i la Llei de creació de l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua determinen que el Valencià és la llengua pròpia de la nostra Comunitat.
En la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (1992) es
reconeixen les llengües regionals o minoritàries com a expressió de la riquesa
cultural, així com el respectede l'àrea geogràfica de cada llengua, de manera
que les divisions administratives no constittueixen cap obstacle i es reconeix la
necessitat d'una acció decidida de promoció d'aquestes a fi de protegir-les.
Segon. El Pla General d’Ordenació Urbana és un document clau d’interès per a tota la
ciutadania de Tavernes Blanques que sols es troba publicat en castellà i deixa de banda, la
identitat valenciana local d’aquest municipi de l’Horta Nord no respectant la cooficialitat del
valencià.
SOL·LICITE:
S’accepten a tràmit les presents al·legacions i, entenent que no respecta la normativa
vigent, per allò exposat anteriorment, es pose a disposició de la ciutadania el PGOU de
Tavernes Blanques també en valencià, la llengua cooficial de la nostra comunitat.
Tavernes Blanques, _____ d’Octubre de 2014
Signat:
________________________________________________________
SOL·LICITANT:
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Codi Postal:

E-mail:

Telèfon:

Esc

Pis

Porta

Davant l’Ajuntament de Tavernes Blanques i com millor procesdesca en dret,
EXPOSE:
Que el DOCV del 07 d’agost de 2014, inclou l’anunci “Informació pública del Pla General
i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental” de l’Ajuntament de Tavernes Blanques. Informant que el
Plenari d’aquest ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el 24 de juliol de 2014, ha resolt
“sotmetre [aquest PGOU] a informació pública i període d’al·legacions i suggeriments per un
termini de 60 dies hàbils, comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana”.
Pel que en temps i forma presente les següents
AL·LEGACIONS:
Primer. D’acord el dret urbanístic, un Pla General d’Ordenació Urbana constitueix la peça
essencial de l’ordenament urbanístic, sent aquest un instrument d’ordenació integral del territori
que “adoptarà el model d’utilització del sòl a llarg termini que resulte de la ponderació qualitativa
de les distintes alternatives de planejament que hagen pogut formular-se inicialment.”[Real
Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel que s’aprova el Reglament de Planejament per al
desenvolupament i aplicació de la llei sobre règim de sòl i ordenació urbana]
D’acord a la Llei 16/2005, de 30 de Desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana,
a l’art.4.c) “L’activitat urbanística [entre d’altres objectius i finalitats] ha de protegir el medi
ambient, els recursos naturals i la qualitat de vida, potenciant el desenvolupament urbà
sostenible dins dels principis definits en l’article 45 de la Constitució”.
D’acord a la Llei 5/2014, de 25 de Juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, al Preàmbul, “L’últim dels grans objectius de
la reforma legal és la flexibilitat i l’adaptació a la conjuntura econòmica i immobiliària actual, la
qual requereix ajustos i instruments que s’adapten a les demandes reals del mercat. Per això,
la llei estableix tractaments diferents per a situacions distintes, d’acord amb la Llei 8/2013, de
Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes. Així, la llei prioritza les intervencions en “la
ciutat existent i construïda”, i aposta per la rehabilitació i la renovació, davant de l’expansió
urbana sobre sòls no transformats.”
Segon. El PGOU preveu un creixement poblacional de 1.832 habitants, calculant la necessitat
de 881 vivendes.
Alhora, s’afirma que “El Plan General establece una ordenación que contempla una
previsión de nuevas viviendas muy cercanas a esa aplicando la superfície construïda media en
edificios residenciales y la relación de habitante por vivienda (determinados ambos en el
apartado anterior de la presente memòria.” (Memoria Justificativa, p.16)
Tercer. D’acord a les dades estadístiques del portal Argos de la Generalitat Valenciana, a
Tavernes Blanques, existeixen 720 vivendes buides censades al 2011.

Quart. L’informe justificatiu del PGOU de Tavernes blanques, la previsió de creixement
s’estableix amb les dades obtingudes pel INE fins al 2012, però com el mateix informe
especifica, “als efectes d’allò disposat en la disposició addicional segona de la Llei urbanística
Valenciana i del previst en el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, se
considera població potencial l’estimada a partir de les dades de creixement natural i immigració
registrats durant els últims deu anys en un municipi”. Així doncs, l’estimació deixa de banda les
xifres dels darrers dos anys 2013-2014, les quals d’acord a les dades facilitades per l’Agència
de Desenvolupament Local de Tavernes Blanques el 30/04/2014 és de 9363 habitants, per baix
d’allò previst al PGOU.
SOL·LICITE:
S’accepten a tràmit les presents al·legacions i, entenent que no respecta la normativa
vigent, per allò exposat anteriorment, es modifique el càlcul de creixement poblacional i es
modifique la previsió de sòl residencial. Les vivendes buides ja existents cobreixen quasi
completament la totalitat de les previsions (que a més, no estima el càlcul poblacional fins
al 2014).
A més a més, d’acord al compliment de la llei sol·licite que es prioritze la intervenció en
“la ciutat ja existent i construïda”, requalificant les zones, si s’escau, per a protegir el patrimoni
natural de l’Horta que ens queda dins del terme. Proposant, si pertoca, declarar-ho Espai
Etnològic d’Interès Local.
En última instància, si no es consideren adients aquestes propostes, sol·licite la
paralització del PGOU de Tavernes Blanques.

Tavernes Blanques, _____ d’Octubre de 2014

Signat:

________________________________________________________

SOL·LICITANT:
Nom i Cognoms:
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Codi Postal:
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Davant l’Ajuntament de Tavernes Blanques i com millor procesdesca en dret,
EXPOSE:
Que el DOCV del 07 d’agost de 2014, inclou l’anunci “Informació pública del Pla General
i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental” de l’Ajuntament de Tavernes Blanques. Informant que el
Plenari d’aquest ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el 24 de juliol de 2014, ha resolt
“sotmetre [aquest PGOU] a informació pública i període d’al·legacions i suggeriments per un
termini de 60 dies hàbils, comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana”.
Pel que en temps i forma presente les següents
AL·LEGACIONS:
Primer. En la introducció de la memòria de l’estudi del tràfic, es diu “El Reglamento de
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU) establece en su articulo 146 como
contenido de la Memoria Justificativa de un Plan General de los Estudios de Tráfico y
Transportes, en el apartado 2 del citado articulo se indica que los Estudios de Tráfico podran
simplificar su contenido cuando la limitada dimensión demogràfica o urbanística del municipio
así lo aconsejen. Solo serà preceptivo realitzar Estudios de Tráfico para Municipios de más de
50.000 habitantes.
El municipio de Tavernes Blanques cuenta con una cantidad inferior de habitantes lo
que no sería necesaria la redacción de un Estudio de tráfico y se permite simplificar su
contenido.”
Segon. El pas de la mateixa carretera de Barcelona pel mig del municipi de Tavernes Blanques,
que dificulta i massifica la circulació dins del mateix, fa considerar el Tràfic un problema rellevant
per aquest municipi.
De fet, en la pròpia Memòria Justificativa del P.G.O.U. de Tavernes Blanques s’afirma
que “Actualmente, tal como se indica en el Estudio de Movilidad y de Tráfico del Plan General
de Tavernes Blanques y en el Estudio de Tráfico del Plan General de Valencia, todo el tráfico
de entrada y salida de la Ciudad de Valencia hacia los pueblos situados al Norte de Valencia,
Tavernes Blanques, Bonrepòs i Mirambell, Almàssera, Meliana, Foios, Albalat dels
Sorells,...desde la ronda Norte de Valencia ha de cruzar por la Antigua N-340 el casco urbano
de Tavernes (por la actual Avda. Cortes Valencianas) para acceder a dichos municipios.
Esto provoca en algunos momentos retencions y parades en el tráfico, produciendo
atascos en el tráfico interno de Tavernes y mucha lentitud y complicación en los
desplazamientos por el interior de Tavernes.”(p.13)
A més a més, cal destacar que Tavernes Blanques sols compta amb les línies d’autobús
16 i N2, no havent més serveis. Així doncs, encara que sí existeix una limitada dimensió
demogràfica o urbanística del municipi, no es pot considerar aconsellable simplificar el contingut

de l’Estudi de tràfic (cal destacar que la llei diu que “es pot simplificar el seu contingut”, però en
cap cas existeix una obligatorietat –no s’ha de simplificar-.
Tercer. L’Estudi de tràfic es fa esment que “es necesario fomentar el uso peatonal y ciclista de
las calles frente al uso motorizado, por tratarse de municipio donde las distancias a salvar son
en torno al kilómetro con suaves pendientes y buen clima.”
La realitat actual és que les vies ciclistes del municipi són quasi completament
inexistents.
Quart. En la distribució modal (5.1. de l’Estudi de Tràfic) la previsió és que el 53,90% de la
població en l’aplicació d’aquest Pla General es desplaçarà en vehicle privat. Tenint sols un
9,10% de població que empre el transport públic.
Hem de recordar que en els darrers anys s’han perdut dos línies d’autobús, la línia 36
de la EMT i l’autobús que connectava Tavernes Blanques amb Alboraia, potenciant l’ús del
vehicle privat.
Cinquè. La nova ronda que pretén solventar els problemes de tràfic de Tavernes es preveu en
terme de Valencia, deixant la solució a un dels problemes més greus del municipi de Tavernes
Blanques en les mans d’un altre (València). A més a més, la bifurcació amb altres dos rotondes
més sols pot dur un increment de la densitat de tràfic, amb les molèsties de contaminació que
això comporta a més trams del municipi de Tavernes Blanques.
Sisè. El mateix
P.G.O.U. es menciona l’opció de resoldre el problema del tràfic a partir
del transport públic, però no es garanteix eixa solució.
“Una de las mejoras para la movilidad de Tavernes serà la posible llegada del tranvía desde
el término de Valencia.” (Memòria justificativa, Pla General , p.14)
“Por todo ello se buscan alternativas a la congestión interior de tráfico de Tavernes Blanques,
favorecido por el desarrollo del transporte público con las líneas de autobús actuales N2, y 16
de EMT y 110 de AVM y con la futura estación de metro prevista al Este del municipio como
parte de la prolongación del ramal de maniobras de la Línea 3 de FGV por la Consellería de
Infraestructuras y Transportes.”(Memòria, Estudi de Tràfic, p.9)
SOL·LICITE:
S’accepten a tràmit les presents al·legacions i, entenent que no respecta la normativa
vigent, per allò exposat anteriorment, es faça l’estudi de Tràfic en profunditat, cercant
alternatives per a solventar aquest problema amb el menor impacte mediambiental i
urbanístic possible.
Es garantitzen, mitjançant informes tècnics sol·licitats a les Conselleries pertinents, les
parades de metro i tramvia a Tavernes Blanques.
A més, es rebutge obertament des de l’Ajuntament de Tavernes Blanques qualsevol
sol·lució al tràfic que passe per la destrucció del poc territori que ens queda, especialment, amb
la ronda a la part sud de València.
En última instància, si no es consideren adients aquestes propostes, sol·licite la
paralització del PGOU de Tavernes Blanques.

Tavernes Blanques, _____ d’Octubre de 2014
Signat:

________________________________________________________

SOL·LICITANT:
Nom i Cognoms:

DNI

Domicili:

Núm

Municipi:

Codi Postal:

E-mail:

Telèfon:

Esc
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Davant l’Ajuntament de Tavernes Blanques i com millor procesdesca en dret,
EXPOSE:
Que el DOCV del 07 d’agost de 2014, inclou l’anunci “Informació pública del Pla General
i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental” de l’Ajuntament de Tavernes Blanques. Informant que el
Plenari d’aquest ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el 24 de juliol de 2014, ha resolt
“sotmetre [aquest PGOU] a informació pública i període d’al·legacions i suggeriments per un
termini de 60 dies hàbils, comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana”.
Pel que en temps i forma presente les següents
AL·LEGACIONS:
Primer. En el preàmbul de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del
Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana es diu “Actualment, la Comunitat
Valenciana es troba immersa en un nou escenari global de gran complexitat econòmica i social,
on el territori, com a actiu no deslocalitzable (…) La llei regula tots els instruments d’ordenació
i gestió que tinguen una projecció espacial sota una nova perspectiva, on la introducció dels
aspectes ambientals i territorials, des d’una visió conjunta i ponderada, contribuïsca a l’ús
racional del territori, a la protecció dels seus valors i a la millora de la qualitat, i busca les
solucions que siguen més eficaces i més eficients, que deriven en menors costos per als
operadors públics i privats. L’objectiu de facilitar la integració dels pilars d’este desenrotllament
sostenible en la planificació territorial i urbanística comporta que la reforma legislativa s’adapte
a la legislació d’avaluació ambiental de l’Estat esmentada. (…) L’últim dels grans objectius de
la reforma legal és la flexibilitat i l’adaptació a la conjuntura econòmica i immobiliària actual, la
qual requerix ajustos i instruments que s’adapten a les demandes reals del mercat.”
La construcció d’un altre centre d’educació primària, distanciat dels altres dos centres
existents al nostre municipi de Tavernes Blanques, no respon a una “visió conjunta i
ponderada”, a un “ús racional del territori” ni a una “millora de la qualitat” –especialment si
atenem al fet que es pretén construir a prop d’una ronda-. Aquest aspecte trenca la concentració
dels centres educatius, dificultant el desplaçament de les famílies als mateixos.
Segon. A l’annex justificatiu de la reserva del centre escolar del P.G.O.U. s’afirma que “Se han
determinado las reservas educativas precisas por el desarrollo de las previsiones del Plan
General de Tavernes Blanques, sumado al desarrollo de los suelos colindantes a Tavernes en
termino de Valencia que prevé un desarrollo de uso residencial.” (àmbit d’estudi)
En el càlcul de vivendes i habitants per a reserva escolar, es preveu 2.722 habitants a
Tavernes Blanques i 1.590 habitants a València (de les 630 vivendes previstes en el terme de
València).

Aquest planejament de Tavernes Blanques presta especial atenció en satisfer les
necessitats dels futurs residents al terme de València, obviant les necessitats poblacionals
diverses del municipi que podrien satisfer-se amb una modificació/reunificació dels centres de
primària existents que ja avui en dia tenen necessitats.
Tercer. No sent suficient una reserva per a centres educatius de primària enfocada a satisfer
les necessitats dels habitants de València –els quals no pagaran al nostre municipi els
impostos-, es planteja una reserva per a la construcció d’un centre de secundària, existint ja un
IES a Tavernes Blanques.
Aquest desenvolupament poc sostenible en la planificació territorial i urbanística no
contempla cobrir carències dotacionals públiques per als habitants del municipi com poden ser
un centre de dia, un centre ocupacional o un auditori municipal i si planteja la existència de dos
centres d’educació secundària –poc habitual- en un municipi de tan poca extensió territorial.
Quart. La seguretat i el fàcil accés a un centre educatiu de primària ha d’estar prioritari a
l’hora de preveure una reserva dotacional educativa, sent la construcció d’una escola al costat
d’una ronda totalment contrari a aquests principis.
Cinquè. En un “context actual de gran complexitat econòmica i social” no és ni sostenible ni
una previsió realista plantejar-se construir un nou centre educatiu de primària i altre de
secundària, amb les dificultats actuals de manteniment i rehabilitació dels centres educatius
de primària existents en l’actualitat a Tavernes Blanques.
SOL·LICITE:
S’accepten a tràmit les presents al·legacions i, entenent que no respecta la normativa
vigent, per allò exposat anteriorment, es faça un estudi realista centrat en fer reserves
dotacionals per a ubicar serveis públics d’acord a les necessitats dels habitants de Tavernes
Blanques.
Es desestime la previsió de construir altre centre educatiu de secundària
substituint-ho per un centre de dia, un centre ocupacional o un auditori municipal.
Es desestime la construcció d’un centre educatiu de primària a prop d’una ronda,
la qual és una de les eines fonamentals per a descongestionar el tràfic a Tavernes i, per
tant, podria posar en perill la vida dels xiquets i les xiquetes que vagen a eixe centre.
En última instància, si no es consideren adients aquestes propostes, sol·licite la
paralització del PGOU de Tavernes Blanques.

Tavernes Blanques, _____ d’Octubre de 2014

Signat:

________________________________________________________

