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ALCALDE-PRESIDENT : En.CÉSAR GARCÍA BONET 
 
REGIDORS: 
 
     En JOSÉ ANTONIO ALÓS MIRA 
 
     En. OSCAR SELLES GALVEZ 
 
     En. JOSEP MIQUEL FERRRANDO I GUARDIOLA  
 
     Na. MARIA LUISA MONTER FERRANDO 
 
SECRETARIA-INTERVENTORA Acctal.: 
 
     Na Rosario Alvarez Moral 
 
ABSÈNCIES:  0 
 

 
 

En el poble de Millena, a vint-i-sis de setembre de dos mil tretze i sent, 
aproximadament, les 19:00 hores, es van reunir al Saló d’Actes de la Casa 
Consistorial, sota la presidència del Senyor Alcalde-President En CÉSAR  GARCÍA 
BONET, els Senyors Regidors En JOSÉ ANTONIO ALÓS MIRA En JOSEP MIQUEL 
FERRRANDO I GUARDIOLA, En. OSCAR SELLES GALVEZ  i Na. MARIA LUISA 
MONTER FERRANDO, estant present la Sra. Secretaria-Interventora Acctal. de 
l’Entitat Local, que dóna fe, a l’objecte de celebrar sessió extraordinària 
corresponent al dia de la data, a la que foren citats, prèviament  y de conformitat 
amb l’ordre del dia cursat als efectes 

 
ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació del acta anterior, sessió ORDINÀRIA del dia 30/05/2013 

2. Donar conter dels Decrets de Alcaldia 

3. Proposta de sol·licitud de subvencions a la Diputació d’Alacant 

4. Aprovar si es cal la Moció presentada per Anna Climent i Montllor, presidenta 

de la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat en relació a la ZEPA  de 

Alfaro 

5. Precs y preguntes 
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1. Aprovació del acta anterior, sessió ORDINÀRIA del dia 30/05/2013  

Per part de la Presidència se sotmet a votació l'esborrany de l'acta 
corresponent a l’extraordinari de 18 de desembre de 2011, conforme estableix 
l'article 91.1 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals (RD 2568/1986, de 28 de novembre), i oposat conforme, és aprovat 
per unanimitat dels senyors assistents  

 
Vots a favor: 5 

 
Vots en contra: 0 

 
Abstencions: 0 

 

2. Donar conter dels Decrets y Resolucions de Alcaldia 

No sen presenta cap 
 

3. Sol·licituds subvencions de la Diputació d’Alacant 

  

 Per part de l’Alcaldia es proposa lo següent: 

 

<<SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE LA ACTUACIÓN DENOMINADA “SUSTITUCIÓN 
ACOMETIDA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA, POR RED AÉREA  EN B.T. A 230/400  V.  PARA 
SUMINISTRO  DE ENERGÍA DE RECEPTORES ELÉCTRICOS Y CLORACIÓN, PARA EL 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL DEPOSITO SOLANA (MILLENA)” EN LA 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A FAVOR DE ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA 
DE ALICANTE PARA LA REPARACIÓN  DE INFRAESTRUCTURAS EN INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS A EJECUTAR POR LAS MISMAS>> 
 
 Dada cuenta por lectura íntegra del edicto de la Excma. Diputación Provincial 
de Alicante,  B.O.P nº 151 de fecha 9 de agosto de 2013, en el que se publican las 
bases de la  convocatoria de subvenciones a favor de Entidades Locales de la 
provincia de Alicante para la reparación  de infraestructuras e instalaciones 
hidráulicas a ejecutar por las mismas. 
 

Atendido que el objeto de que se trata se encuentra  entre los prevenidos en 
la antedicha convocatoria, y dado que la actual acometida eléctrica viene de un 
cuadro eléctrico situado a unos 700 metros y transcurre subterránea hasta el 
deposito de la Solana con las consiguientes perdidas de tensión a consecuencia de 
la distancia y de la sección del cableado, provocando numerosos errores y fallos en 
el funcionamiento de los sensores eléctricos y mecanismos de cloración y 
tratamiento de las aguas destinadas a consumo humano, con el consiguiente 
perjuicio para la población, y es por ello, por lo que se pretende sustituir esta 
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acometida subterranea, por una aérea instalada directamente desde el 
transformador central del municipio hasta el deposito de La Solana 

La Corporación Municipal tras deliberar, por UNANIMIDAD de los Concejales 
asistentes que constituyen la totalidad de los miembros de la Corporación 
Municipal, SE PROPONE: 
 

PRIMERO: SOLICITAR la inclusión en la convocatoria de subvenciones a 
favor de Entidades Locales de la provincia de Alicante para la reparación  de 
infraestructuras en instalaciones hidráulicas a ejecutar por las mismas, la actuación 
denominada: “SUSTITUCIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA, POR RED AÉREA  
EN B.T. A 230/400  V.  PARA SUMINISTRO  DE ENERGÍA DE RECEPTORES ELÉCTRICOS 
Y CLORACIÓN, PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL DEPOSITO SOLANA 
(MILLENA)” cuyo presupuesto de licitación asciende a  18.851,80 Euros IVA incluido 

 
 SEGUNDO: SOLICITAR la concesión de una subvención por importe de 

17.909,21 euros, equivalentes al 95 % del coste de la actuación, según 
presupuesto elaborado al efecto. 
 

TERCERO: APROBAR la urgencia en la ejecución de este acuerdo, así como 
APROBAR el importe de la financiación consignada en el presupuesto y que se 
propone para la ejecución de las actuaciones. 

 
CUARTO: COMPROMETERSE a la aportación municipal de 942,59 euros, 

equivalentes al 5% del coste inicial de la actuación. 
 

QUINTO: ASUMIR  la responsabilidad que pudiera derivarse de los terrenos 
afectados por la obra o instalaciones objeto de subvención, así como de las 
autorizaciones o concesiones administrativas que fueran precisas para la ejecución 
de las obras. 

 
SÉXTO: FACULTAR a D. César García Bonet, Alcalde-Presidente de este 

Ayuntamiento, para formular la correspondiente solicitud y realizar las gestiones 
necesarias a estos efectos. 
 

SÉPTIMO: REMITIR certificación del presente acuerdo a la Excma. 
Diputación Provincial de Alicante. 
 

Vots a favor: 5 
 

Vots en contra: 0 
 

Abstencions: 0 
 

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per la majoria del Ple.  
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4.- Aprovar si es cal la Moció presentada per Anna Climent i Montllor, 

presidenta de la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat en relació a la 

ZEPA  de Alfaro 

 

Es dona lectura de la mocio presentada per Anna Climent i Montllor, com a 
presidenta de la Coordinadora d'Estudis Eolics del Comtat, d'acord amb l'article 97 
del Reglament d'organització, funcionament i regim jurídic de les entitats locals, 
que a tenor del literal diu el següent: 

 
<<  

MOCIÓ 

 
Han passat ja 9 anys des de l'exposició a informació pública (feta en 2004)del 

Pla Especial de la zona 14 del Pla Eòlic Valencia que contempla la instal·lació de 2 
pares eòlics a la Serra d'Almudaina i 1pare a la Serra d'Alfaro, en total SO molins de 
100 m d’alçada i2 MW cadascun. Encara que des de la Coordinadora apostem 
obertament i des .de sempre per l'ús racional de les energies renovables, entenem que 
els beneficis derivats de la instal·lació de pares eòlics depenen en gran mesura de 
la presencia de vent suficient i de la seua ubicació adequada i no agressiva amb el 
medi. 

 
Entenem també que a la zona 14 mai no s'ha demostrat l'existència de recurs 

eòlic (recordem la vergonyosa fotografia d'un tècnic de Conselleria amb una bufanda 
com a anemòmetre) i que la viabilitat econòmica (per a !'empresa) era a causa de 
les generoses primes atorgades pel govern central i pagades per tots els 
contribuents amb la factura de la llum. Mentre que per als pobles representava una 
pèrdua de valor deis seus terrenys i habitatges, una disminució en la qualitat de 
vida (impactes visuals i acústic ...) i paisatgísticament !'impacte sobre fauna, 
flora i territori havia de ser molt fort i irreversible. La població s'hi va manifestar 
obertament i es van signar 40.000 al·legacions, pendents encara de resposta. En 
aquestes condicions, res no justificava la instal·lació de molins de vent excepte el 
lucre desaforat d'una empresa privada que mai no ha pogut verificar una quantitat 
de llocs de feina i compensacions econòmiques als pobles. 

 
La situació semblava haver canviat quan en 2010 la Coordinadora va 

presentar un recurs per caducitat de l'expedient (que encara esta pendent de 
sentencia) i quan també aquell any es van retirar les subvencions desaforades a les 
renovables perque el context de crisi generalitzada demanava retallades en tots els 
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sectors. 

 
Pero heus ací que hem sigut sabedors que !'empresa que finalment té la 

concessió deis molins de la zona 14 (!'empresa EYRA participada al 100% per la 
constructora ACS) va interposar un recurs (per no haver tingut tramit d'audiencia) 
contra la designació de ZEPA (zona d'especial protecció per a les aus, una figura 
legal europea que impossibilita, segons les normes del pla eolic valencia, la 
construcció de pares eolics) a la serra d'Alfa ro, concedida també en 2009. La 
sentencia del recurs va ser emesa en gener de 2013 i no s'ha conegut fins a juny, 
que és quan la Coordinadora n'ha tingut coneixement, i no per vies oficials. Aquesta 
sentencia revoca la protecció ambiental de ZEPA de la serra de manera 
unilateral sense cap base científica i ornitológica que ho justifique, sense que 
existesca cap precedent en tot l'estat d'una actuació semblant i obrint les portes a 
la implantació, no solament deis pares eolics (els quals, sense primes, no són viables 
pero l'empresa pot demanar una compensació econòmica pel fet), sinó també a 
urbanitzacions, camps de golf, mineria, etc. 

És per tot aço que demanem: 

1. Que l'Ajuntament exigesca a la Generalitat Valenciana un major compromís 
ambiental recorrent la sentencia que anul·la la ZEPA d'Alfaro, sobre la qual ha 
mantingut un silenci difícil d'entendre. 

 
2. Que l'Ajuntament exisgesca a la Generalitat Valenciana que anul·le els pares 

eòlics projectats sobre zones ZEPA (com ja prohibeix la normativa) i sobre zones 
IBA (lmportant Bird Area) que legalment han de ser ZEPA. Alfaro és IBA, i només 
parcialment va ser transposada a ZEPA, condició que ara se li ha revocat. 

 
3. Que s'estudie l'ampliació de ZEPAs (que formen part de la Xarxa Natura 2000 

europea) segons criteris únicament ornitològics i científics sense condicionaments 
econòmics i/o urbanístics. 

 
4. Que s'evite que qualsevol projecte constructiu o infraestructura incompatible 

siga executat en un espai natural protegit, i més encara, que perquè el 
projecte vaja endavant siga desprotegit aquest espai perquè no hi haja traves 
administratives. 

 
Amb aquesta finalitat, demanem que l'Ajuntament envie aquesta moció amb el 
resultat de la votació a la Conselleria de Medi Ambient i la Conselleria de Justícia perquè 
siguen sabedors de la posició deis municipis de la comarca. 

 
 
Alcoi,a 16 de juliol de 2013>> 
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Desprès de un breu debat, es sotmet a votació la esmenada moció, quedant aprovada 

per UNANIMITAT del Ple. Amb els següents acords: 
 
1.- Exigir a la Generalitat Valenciana un major compromís ambiental 
recorrent la sentencia que anul·la la ZEPA d’Alfaro, sobre la qual ha mantingut 
un silenci difícil d’entendre. 
 
2.- Exigir a la Generalitat Valenciana que anul·le els pares eòlics projectats 
sobre zones ZEPA (com ja prohibeix la normativa) i sobre zones IBA 
(lmportant Bird Area) que legalment han de ser ZEPA. Alfaro és IBA, i només 
parcialment va ser transposada a ZEPA, condició que ara se li ha revocat. 
 
3.-Que s’estudie l’ampliació de ZEPAs (que formen part de la Xarxa Natura 
2000 europea) segons criteris únicament ornitològics i científics sense 
condicionaments econòmics i/o urbanístics. 
 
4.-Que s’evite que qualsevol projecte constructiu o infraestructura 
incompatible siga executat en un espai natural protegit, i més encara, que 
perquè el projecte vaja endavant siga desprotegit aquest espai perquè no hi 
haja traves administratives. 

 
5.- Remetre aquesta moció amb el resultat de la votació, a la Conselleria 
de Medi Ambient i la Conselleria de Justícia perquè siguen sabedors de la posició 
deis municipis de la comarca. 

  
 
Vots a favor: 5 

 
Vots en contra: 0 

 
Abstencions: 0 

 
Sotmesa a votació la moció, s’aprova per la majoria del Ple.  
 
5.- Precs i preguntes 

 
No sen formula cap 

 
 
 
Sense més temes a tractar, per la Presidència, s'alça la sessió sent les 19:30 

hores del dia de la data. S'expedeix la present Acta que signa amb mi el Sr. 
Alcalde-President en prova de conformitat, de tot això con a Secretaria done fe. 


