
Donya/Don ....................................................................................... amb DNI, nº .................
major d'edat i empadronat en aquest municipi,
Domiciliada/do en .............................. c/ ......................................................................... nº .............
Telèfon : .......................................

Expose:
Haver entès "Les propostes d'acord de l'Ajuntament-Presidència" presentades en Sessió 
Extraordinària i pública de l'Ajuntament Ple celebrada el 16 de Novembre de 2006 a les 20:00h

No considere que aquestes propostes resolguin el desacord que intenta conciliar perquè si les 
acceptem:

1º)Eliminen els terminis administratius d'accions per la nostra banda, i que en dret, puguem 
emprendre, en aquest cas la nostra demanda no serà atesa.

2º)Vam considerar que el Pla General d'Olocau, aprovat en 2004, encara no està esgotat i no vam 
desitjar que es torni a modificar el Pla General d'Olocau per a ajustar el futur de tot el Municipi a 
interessos privats.

El referèndum que ens proposa, segons Llei Orgànica de l'Estat 2/1980 del 18 de Gener, no podria 
celebrar-se tres mesos abans d'unes eleccions ni tres mesos després de les mateixes, i, a més 
l'autorització a un referèndum, per a tenir validesa jurídica, deu ajustar-se  a l'article 71 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril , aprovar-se per majoria absoluta en un Ple i obtenir autorització del Govern de 
la Comunitat Autònoma, per a quan aquests tràmits es complissin, els 14.000 habitatges ja estarien 
construïdes.

Amb la qual cosa, li notifico el meu total rebuig als seus "propostes d'acord de l'Ajuntament-
Presidència" presentades en Sessió Extraordinària i pública de l'Ajuntament Ple celebrada el 16 de 
Novembre de 2006 a les 20:00h

Perquè així consti, ho presento a aquest Ajuntament, per registre d'entrada, a fi de documentar de 
forma oficial, la meva ferma oposició i desacord, alhora que:

Sol·licite:   iniciï, per part d'aquest Ajuntament D´Olocau, dels processos administratius necessaris 
per a anul·lar l'aprovació dels inicis de procediments de concurs per al desenvolupament i aprovació 
del Projecte d'Actuació Integrada a l'Oest del Terme Municipal, sud de la CV-25, sòl en part no 
urbanitzable i en part urbanitzable, afectant a 480 hectàrees de sòl. (4.800.000 m2) i de l'inici de 
procediment per al desenvolupament i aprovació del Projecte d'Actuació Integrada a l'Oest del 
Terme Municipal, Nord de la CV-25, de sòl no urbanitzable i afectat, a més, pel PORN de la Serra 
Calderona, com més aviat millor.

Signat

a Olocau a data del nombre de registre d'entrada.

ILMO SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT D'OLOCAU  


