
DICTAMEN. MOCIÓ CONJUNTA SOBRE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES DE LAMINACIÓ I MILLORA DEL DRENATGE DE LA CONCA 
RAMBLA DE LA GALLINERA 
 
El Sr. alcalde ha presentat una proposta de moció que la comissió ha acordat elevar al 
Ple com a moció conjunta dels grups polítics de l’Ajuntament d’Oliva, i que és del 
següent tenor literal: 
 
"MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS SOBRE L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LAMINACIÓ I MILLORA DEL 
DRENATGE DE LA CONCA RAMBLA DE LA GALLINERA 
 
Vist Que, amb data 22 de desembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament va adoptar acord, en 
base a l’informe tècnic de data 17 de desembre de 2014, demanant al Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i per delegació als responsables de 
l’empresa AcuaMed, la completa finalització de les obres del Projecte de Laminació   i 
Millora del Drenatge de la Rambla de la Gallinera. 
 
Vist que l’empresa AcuaMed, mitjançant escrit que va tindre entrada en l’Ajuntament 
d’Oliva el dia 27 de març de 2015, informa a l’ajuntament que s’ha executat la part 
d’obra que impedeix els efectes negatius sobre el nucli urbà, en línia a les exigències 
normatives, per la qual cosa la seguretat es troba garantida; correspon a l’administració 
local, d’acord amb la legislació aplicable, la realització de  les tasques de protecció civil 
i planejament urbanístic en condicions de seguretat  en funció dels mapes de perillositat 
i de riscos d’inundació, i els plans de gestió de l’esmentat risc d’inundació (segons 
disposa el RD 903/2010, de 9 de juliol, d’avaluació i gestió del risc d’inundació), per tal 
com l’actuació estava encaminada a assegurar les zones habitades respecte al centre del 
municipi, però no les referides als nous planejaments urbanístics. 
 
Vist que els Serveis Tècnics del Departament d’Urbanisme han emés informe sobre 
l’actual estat d’execució de les obres, elements essencials no construïts i els efectes 
negatius que la no conclusió de les obres poden comportar per la municipi.   En concret, 
la presa de laminació no s’ha realitzat, el llit per al transvasament  del cabdal del 
barranc de l’Alfadalí a la Rambla de la Gallinera es troba tancat per disposició de 
comportes al seu començament, no contemplades en el Projecte, i el nou llit de la 
Gallinera es troba, només, parcialment obert en la zona de l’antiga mota amb mur 
situada  aigües amunt de la CN-332. 
 
Atés que en l’informe tècnic referit, de 27 de maig de 2015, s’explica, amb claredat, les 
conseqüències negatives i perjudicis que l’actual estat de les obres, i la seua falta de 
conclusió, poden causar al nostre municipi. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació de les següents PROPOSTES 
D’ACORD 
 
PRIMER.- Instar novament al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i 
a l’empresa AcuaMed, a finalitzar de forma immediata, ,pel risc evident que això 
suposa,  les obres de la presa de laminació que completen el conjunt de les obres que 
realment asseguren a la població i els seus béns, i per a la qual van ser assignats fons 
europeus, fent-los responsables solidàriament i personalment de qualsevol dany sobre 



els béns i les persones dels ciutadans d’Oliva que poguera derivar-se de la seua 
passivitat davant la terminació de les referides obres. També que s’esclaresca el règim 
de gestió i funcionament de les comportes que comuniquen els llits del riu da l’Alfadalí 
i la rambla de la Gallinera; i també aclariment sobre si la solució adoptada en l’obertura 
del mur mota és definitiva. 
 
SEGON.- Traslladar del present Acord, junt amb l’informe que el fonamenta al 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, així com a la Sociedad Estatal de 
Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA (ACUAMED) 
 
 
Oliva, ------ de juliol de 2015.” 
 


