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ACTA DEL PLENO Nº 
 
LUGAR: Casa Consistorial del Ayuntamiento de Villajoyosa. 
 
FECHA: 7 de agosto de 2008 
 
HORA INICIO: 20:00 
 
ASISTENTES: 
 
ASISTEN: 
 
GASPAR LLORET VALENZUELA Alcalde 
JOSEP LLORCA LLORCA Teniente Alcalde 
ISABEL VICENTA PERONA ALITTE Teniente Alcalde 
MARCO ANTONIO VIDAL BELLON Teniente Alcalde 
JOSEFA LLORCA LLINARES Teniente Alcalde 
FRANCISCA SERRANO RODRIGUEZ Teniente Alcalde 
JOSE RAMON ARRIBAS MENDEZ Teniente Alcalde 
PEDRO LLORET LLINARES Teniente Alcalde 
FRANCISCO MANUEL PEREZ MELERO Teniente Alcalde 
VICENT SERRA SEVA Teniente Alcalde 
JOSE CARLOS GIL PIÑAR Teniente Alcalde 
JAIME LLORET LLORET Concejal 
DOLORES SUCH NOGUEROLES Concejal 
MARCOS ZARAGOZA MAYOR Concejal 
MARIA MILAGROS FRANCISCA CANTO 
SALA 

Concejal 

JERONIMO LLORET SELLES Concejal 
MARIA ISABEL LLORET CLIMENT Concejal 
PASCUAL PASTOR ROCA Concejal 
BEATRIZ ADELA LLINARES IZQUIERDO Concejal 
MARIA DEL ROSARIO ESCRIG 
LLINARES 

Concejal 

JOSE MARIA BEJAR ESCAMEZ Concejal 
  

 
 
CONVOCATORIA: Ordinaria 
 
SECRETARIO: D. Vicent Ferrer Mas 
 
INTERVENTORA:  Pilar del Hoyo Gómez 
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ORDEN DEL DIA 
 
 

SECRETARIA 

1.1. PLE P-2008/01238 

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 17 
DE JULIOL DE 2008 

 
Rectificar el acta de Pleno de fecha 17-07-2008, en la primera hoja, pues 

Marco Antonio Vidal Bellón, Josefa Llorca Llinares y Francisca Serrano 
Rodríguez no son tenientes de Alcalde. 

 
Con estas rectificaciones, es aprobada el acta de Pleno de 17-07-2008 

por UNANIMIDAD DE : 
 

Partido Socialista Obrero Español ( D. Gaspar Lloret Valenzuela, D. Josep 
Llorca i Llorca, Dña. Isabel Vicenta Perona Alitte, D. Marco Antonio Vidal 
Bellón, Dña. Josefa Llorca Llinares, Dña. Francisca Serrano Rodríguez, D. José 
Ramón Arribas Méndez), Bloc Nacionalista Valencia (D. Vicent Serra Seva), 
Iniciativa Independiente (D. Pedro Lloret Llinares, D. Francisco Manuel Pérez 
Melero), Esquerra Unida (D. José Carlos Gil Piñar), Partido Popular (D. 
Jaime Lloret Lloret, Dña. Dolores Such Nogueroles, D. Marcos Zaragoza 
Mayor, Dña. María Milagros Francisca Cantó Sala, D. Jerónimo Lloret Sellés, 
Dña. Mª  Isabel Lloret Climent, D. Pascual Pastor Roca, Dña. Beatriz Adela 
Llinares Izquerdo, Dña. Mª del Rosario Escrig Llinares, D. José María Béjar 
Escamez). 

 
 
 

1.2. PLE P-2008/01239 

2.- RATIFICACIÓ DEL DECRET Nº 2743 DE 1 D'AGOST DE 2008 
ANTECEDENTES: 
 
1º.- 01-08-2008.- Decreto de Alcaldía nº 2743, con el siguiente tenor 

literal: 
 
“Recibida notificación de la Resolución de la Directora General de Ordenación del 

Territorio de fecha 12 de junio de 2008, en relación al recurso Contencioso Administrativo nº 
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123/2008 de a Sección Primera d ela Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la comunidad Valenciana, interpuesto por la Delegación del Gobierno de la 
Comunidad Valenciana contra Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante por 
el que se aprueba el Plan Parcial del Sector PP-37 “Montesol 2” de Villajoyosa. 

 
A tenor de lo dispuesto en el art. 21.1. K de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de 

las bases de régimen Local, según el cual corresponde al Alcalde el ejercicio de las acciones 
judiciales y administrativas /.../, en caso de urgencia, en materias de la competencia del pleno, 
en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación, 
vengo a disponer: 

 
PRIMERO.- Personar al Ayuntamiento, como parte, en autos dentro del término de 

emplazamiento mediante la remisión de copia del presente Decreto, otorgando la defensa de 
este Ayuntamiento al Letrado Josep Lloret Lloret y la representación a Dña. Cristina Campos 
Gómez, con domicilio en Av. Alfahuir 41, Esc. G, Pta. 15 de Valencia. 

 
SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre para su ratificación.” 
 
2º.- 04-08-2008.- Dictamen  favorable de la Comisión Informativa de 

Hacienda, Contratación, Régimen Interior, Personal, Patrimonio, Relaciones 
Institucionales y Estadística. 

 
INTERVENCIONES: 
 
El Sr. Jerónimo Lloret Sellés (PP) pregunta porqué en este caso se vota 

y en otros no. 
 
El Sr. Vicent Ferrer Mas (Secretario General) explica que se trata de una 

aprobación provisional del Pleno, el actao que se recurre es competencia del 
Pleno y el Pleno ejerce la acción. 

 
 
Por todo ello, SE ACUERDA POR: 
 
11 votos a favor de Partido Socialista Obrero Español: (D. Gaspar 

Lloret Valenzuela, D. Josep Llorca i Llorca, Dña. Isabel Vicenta Perona Alitte, 
D. Marco Antonio Vidal Bellon, Dña. Josefa Llorca Llinares, Dña. Francisca 
Serrano Rodríguez, D. Jose Ramon Arribas Mendez),  Bloc Nacionalista 
Valencià: ( D. Vicent Serra Seva), Iniciativa Independiente: (D. Pedro Lloret 
Llinares, D. Francisco Manuel Perez Melero), Esquerra Unida ( D. Jose Carlos 
Gil Piñar.) y 10 abstenciones de  Partido Popular: (D. Jaime Lloret Lloret, Dña. 
Dolores Such Nogueroles, D. Marcos Zaragoza Mayor, Dña. Maria Milagros 
Francisca Canto Sala, D. Jerónimo Lloret Selles, Dña. Maria Isabel Lloret 
Climent, D. Pascual Pastor Roca, Dña. Beatriz Adela Llinares Izquierdo, Dña. 
Maria del Rosario Escrig Llinares, D. José Mª Béjar Escámez). 
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Unico.- Ratificar el Decreto nº 2743 de fecha 1 de agosto trascrito 
anteriormente. 

 
 

1.3. PLE P-2008/01240 

3.- PROPOSTA AL PLE DE LA CPORACIÓ PER L'APROVACIÓ DE 
L'ESTUDI DE DETALL PER LA MODIFICACIÓ D'ALINEACIONS 
SOBRE EL SOLAR DE L'ILLA I EN EL SECTOR MONTIBOLI TS-1 DEL 
PGOU DE LA VILA JOIOSA. 

ANTECEDENTES: 
 
1º.- 17-07-2008.- Propuesta del Concejal delegado de Urbanismo, con el 
siguiente tenor literal: 
 
“VICENT SERRA I SEVA, REGIDOR D’URBANISME, OBRES I NUCLI HISTÓRIC, EN EL 
AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA, 
  
 
VISTO, el informe emitido por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal de fecha 
de 23 de abril de 2007 que literalmente dispone:  
 

“...Con registro de entrada número 2944/07 de 28 de febrero se presenta instancia por 
D. /.../ en representación de la mercantil BARTROM, S.A., mediante la cual presenta Estudio de 
Detalle para la modificación de alineaciones en vial lindante con solar de la Manzana 1 en el 
Sector Montíboli (TS-1). 

 
En fecha 12 de marzo de 2.007 se emite informe técnico en el que se indican una serie 

de deficiencias a subsanar en cuanto a la definición en planta y alzado del vial afectado. 
 
En fecha 27 de marzo de 2.007, registro de entrada nº 4.546, D. Luis Chico Crespo en 

representación de la mercantil BARTROM, S.A. se presentan los planos P03 y 17, que 
sustituyen a los anteriormente presentados, así como la hoja de la memoria nº 6, que sustituye 
a su equivalente anteriormente presentada. 

 
Vista la documentación presentada el técnico que suscribe tiene a bien informar que en la 
documentación presentada en fecha 27 de marzo de 2.007 han sido subsanadas las 
deficiencias indicadas en el informe de fecha 12 de marzo de 2.007, relativas a la definición en 
planta y alzado del vial modificado...” 
 
 
VISTO, el informe emitido por la Arquitecta Municipal, de fecha de 16 de julio de 2008, que 
expresamente establece:  
 
“...ANTECEDENTES: 
 
El día 28 de febrero de 2007, con número de registro de entrada 2.944, /.../, en representación 
de la mercantil BARTROM, SA, presentó Estudio de Detalle de la Manzana 1 del TS-1 
“Montiboli”. 
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El día 12 de marzo de 2007, el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal, emitió 
informe para subsanación del documento. 
 
El día 13 de marzo de 2007, quien suscribe, emitió informe para subsanación del documento. 
 
El día 27 de marzo de 2007, con número de registro de entrada 4.546, /.../, en representación 
de la mercantil BARTROM, SA, presentó documentación con el objeto de subsanar los dos 
informes anteriores. 
 
El día 23 de abril de 2007, el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal, emitió 
informe favorable. 
 
Mediante Decreto nº 1.570/2007, se somete a Información Pública el Estudio de Detalle, 
publicándose en el periódico “Información” el día 9 de junio de 2007, y en el Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana el día 22 de agosto de 2007. 
 
El día 28 de septiembre de 2007, con números de registro de entrada 14.039, 14.040 y 14.041, 
se presentaron alegaciones a nombre de /.../, /.../ (y otro), y /.../ (y otro), respectivamente. 
 
El día 8 de noviembre de 2007, con número de registro de salida 15.029, se le requirió a la 
mercantil BARTROM, SA que aportara la documentación de Estudio de Integración 
Paisajística, a la que hace referencia el artículo 48.4 del Decreto 120/2006, de 11 de agosto. 
 
El día 5 de marzo de 2008, el Técnico Urbanista Municipal, emitió informe para subsanación 
del documento. 
 
El día 25 de marzo de 2008, con número de registro de entrada 4.084, /.../, en representación 
de la mercantil BARTROM, SA, presentó Estudio de Integración Paisajística. 
 
Mediante Decreto nº 1.283/2008, se complementa la Información Pública del Estudio de 
Detalle, con la del Estudio de Integración Paisajística. 
 
El día 26 de mayo de 2008, con número de registro de entrada 7.645, /.../, en representación 
de la mercantil BARTROM, SA, presentó, de nuevo, Estudio de Detalle de la Manzana 1 del 
TS-1 “Montiboli”. 
 
El día 26 de junio de 2008, el Técnico Urbanista Municipal, emitió informe favorable. 
 
INFORME TÉCNICO: 
 
El presente tiene por objeto informar el documento técnico de Estudio de Detalle de la 
Manzana 1 del TS-1 “Montiboli” que se sometió a información pública y que contiene las 
subsanaciones aportadas por /.../, en representación de la mercantil BARTROM, SA, con 
número de registro de entrada 4.546 de fecha 27 de marzo de 2007. 
 
El referido Estudio de Detalle tiene por objeto adaptar parte de la alineación de un viario de la 
manzana en cuestión (o unidad urbana equivalente completa) prevista en el Plan General de 
Ordenación Urbana vigente, dicha adaptación no modifica ni la edificabilidad del ámbito del 
Estudio de Detalle ni el ancho del vial afectado. 
 
Analizada la documentación que obra en el expediente de referencia, procede informar 
favorable el Estudio de Detalle de la Manzana 1 del TS-1 “Montiboli”. 
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Desde un punto de vista técnico no procede estimar las alegaciones. 
 
También indicar que se debe tener en cuenta para la tramitación de la correspondiente obra 
mayor, antes de conceder licencia, se deberá obtener por parte del promotor el 
correspondiente sobrante de vía pública, puesto que según catastro la propiedad pública es 
mayor de la que se grafía en el documento de Estudio de Detalle. Por tanto procedería que se 
aportaran los planos a escala del Parcelario-Catastral, de Propiedades Municipales y de 
Propiedades que refleje la realidad. 
 
Así mismo procede indicar, tal y como se adelantaba en el correspondiente informe jurídico, 
que existen errores en la memoria informativa que no afectan al fondo del Estudio de detalle, 
por lo que se deberá aportar la memoria informativa corregida en cuanto a las fechas de 
aprobación y publicación del PGOU vigente y la referencia al Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística Valenciana...” 
 
 
 
VISTO, el informe jurídico emitido por el Técnico Urbanista Municipal de fecha de 26 de junio 
de 2008, que establece literalmente:  
 

“...ANTECEDENTES DE HECHO. 
PRIMERO.- D. /.../, en nombre y representación de la mercantil BARTROM S.A., mediante 
registro de entrada 2944/2007, de 28 de febrero, se presentó ESTUDIO DE DETALLE 
MANZANA 1 DEL TS-1 (MONTIBOLI). 
SEGUNDO.-  En la fase de instrucción, y hasta la fecha se han emitido los siguientes informes: 

1) Informe del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, de 12 de marzo de 2007. 
2) Informe de la Arquitecta Municipal de 13.03.07. 
3) Informe del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de 23.04.07. 
4) Informe Jurídico, de 5.03.08. 

TERCERO.- Con registro de entrada 4546/2007, de 27 de marzo, D. /.../, en representación de 
la mercantil BARTROM S.A., aporta documentación que pretende subsanar las deficiencias 
reseñadas en los informes de 12.03.07 y de 13.03.07. 
CUARTO.- Mediante Decreto 1570/2007, se somete a Información Pública el Estudio de 
Detalle, publicándose en el periódico Información el 9.06.07, y en el Diario Oficial de la 
Generalidad Valenciana el 22.08.07. 
QUINTO.- Se formulan las siguientes alegaciones: 

A. D. /.../ y otra, mediante registro de entrada 14039/2007, de 28 de septiembre. 
B. D. /.../ y otro, mediante registro de entrada 14.040/2007, de 28 de septiembre. 
C. D. /.../ y otro, mediante registro de entrada 14.041/2007, de 28 de septiembre. 

SEXTO.- Mediante registro de entrada 4084/2008, de 26 de marzo, D. /.../, en representación 
de la mercantil BARTROM S.A., presenta Estudio de Integración Paisajística, con el objeto de 
subsanar la deficiencia señalada en el Informe Jurídico de 5.03.08. 
SÉPTIMO.- Mediante el Decreto 1283/2008, se complementa la Información Pública del 
Estudio de Detalle, con el Estudio de Integración Paisajística. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
PRIMERO.- Considerando lo establecido en el artículo 88.1 de la Ley 16/2005 de 30 diciembre, 
donde se establece: 
 “...Los particulares pueden promover planes en desarrollo de un Programa del que sean 
adjudicatarios o compitiendo por su adjudicación. Sólo la administración de oficio puede 
promover y aprobar esos Planes con independencia y anterioridad respecto a los Programas. 
Los Estudios de Detalle que se refieran a actuaciones en suelo urbano consolidado pueden ser 
promovidos por los particulares con independencia de los Programas...”. 
SEGUNDO.- Considerando lo establecido en el art. 79 de la ley 16/2005, Urbanística 
Valenciana, donde se establece: 
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 “1.- Los Estudios de detalle se formularán para las áreas o en los supuestos previstos por los 
planes, debiendo comprender, como mínimo, manzanas o unidades urbanas equivalentes 
completas. 
2.- La aprobación de los estudios de detalle exigirá que éstos se circunscriban a los ámbitos y 
supuestos concretos para los que hayan sido previstos por el Plan General, Plan Parcial o de 
Reforma Interior, que regularán de forma expresa y pormenorizada las normas específicas 
para la redacción de los Estudios de Detalle. 
3.- Los estudios de detalle tendrán por objeto prever o reajustar, según proceda: 

a) El señalamiento de alineaciones y rasantes, completando y adaptando las que 
ya estuvieren señaladas en el Plan General o en Plan Parcial.  

b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan 
correspondiente. 

4.- Los Estudios de Detalle no pueden alterar el destino del suelo ni aumentar su 
aprovechamiento urbanístico. 
5.- Los Estudios de Detalle podrán crear los nuevos viales o suelos dotacionales que precise la 
remodelación tipológica o morfológica del volumen ordenado, pero no suprimir ni reducir los 
previstos por el Plan que previó su elaboración.” 
 A este respecto, cabe reseñar los siguientes aspectos: 

I. El ámbito del Estudio de Detalle se corresponde con la manzana nº 1, del ámbito TS-1 
(MONTIBOLI). 

II. El artículo 7 del vigente Plan General de Villajoyosa establece que “...En el ámbito del 
Plan General de Ordenación Urbana de la Vila Joiosa podrán promoverse Estudios de 
Detalle (artículo 26 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística), con la finalidad 
de señalar alineaciones y rasantes y/o ordenar los volúmenes, en todas las zonas de 
ordenación pormenorizada.”. 

III. El objeto del Estudio del Estudio de Detalle es la modificación de alineaciones de parte 
del vial  del linde sur de manzana 1 TS-1. 

IV. El estudio de detalle que se pretende aprobar, no incrementa el aprovechamiento 
urbanístico, ni altera el destino del suelo. 

TERCERO.- Considerando lo establecido en el art. 90.2., del mismo texto legal: “...Cuando los 
documentos anteriores no sean promovidos con motivo de un programa de actuación integrada 
se someterán a información pública por el plazo de un mes en las condiciones de publicidad 
establecidas en el artículo 83.2.a) de la presente ley para los planes generales..”.  
 En el caso que nos ocupa se ha cumplido esencialmente la tramitación requerida. 
CUARTO.- La competencia para la aprobación de los Estudios de Detalle corresponde al Pleno 
Municipal, de conformidad con lo establecido en los arts. 21.1 j) y 22.2 c) de la Ley 7/1985 de 2 
de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre. 
QUINTO.- Respecto a las alegaciones presentadas, las tres se repiten en sus 
argumentaciones por lo que se tratan en conjunto, y por tanto en lo que respecta a los 
aspectos jurídicos alegados cabría hacer los siguientes comentarios: 

a. Se afirma en las alegaciones que las referencias a las fechas de aprobación del 
planeamiento general vigente son erróneas, lo que invalida el procedimiento por 
confundir datos elementales que pueden distorsionar el cuerpo doctrinal del 
documento. No se comparte este planteamiento, si se hubiera alterado las referencias 
al Planeamiento General vigente en Villajoyosa, por razón del contenido seguro que 
hubiera invalidado el Estudio de Detalle por tener como base una ordenación que no 
estaría vigente, pero ese no ha sido el caso. El error cometido ha consistido en hacer 
referencia a unas fechas de aprobación del planeamiento general que no son 
correctas, pero no en cuanto al contenido de la ordenación vigente. 

b. La discordancia referida a la superficie de la finca número cinco, no afecta o no 
trasciende a lo que es el instrumento de ordenación del Estudio de Detalle. 

c. La alineación que se ajusta mediante el Estudio de Detalle, no afecta a la servidumbre 
o al ámbito de afección de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, por lo que se 
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considera que sería innecesario para la aprobación del Estudio de Detalle, no ocurre lo 
mismo respecto a las futuras edificaciones que se puedan ver afectadas por el ámbito 
de afección, en estos casos los correspondientes proyectos de obra, si que requerirán 
de la correspondiente autorización de Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana. 

d. Por un lado también se afirma que la alteración de la alineación producirá un 
decrecimiento en su superficie por parte del ámbito, para renglón siguiente, afirmar que 
se incrementará la superficie edificable. No se acaba de entender a qué se refieren los 
interesados cuando hablan de superficie edificable, si se está queriendo decir que se 
incrementa el aprovechamiento urbanístico, es cierto que ello no se admite por la 
normativa vigente,  pero además ello no se produce, por cuanto el Estudio de Detalle 
que se propone no altera el grado 6 previsto, por lo que el Coeficiente Neto de 
Edificabilidad de 0,30 m²c/ m² no se altera. 

e. Se entiende en las alegaciones que el Estudio de Detalle estaría trasladando el vial 
previsto en el planeamiento general, contradiciendo lo previsto en el art. 190.5 del D. 
67/2006, sin embargo, considero que estaríamos en el supuesto de hecho previsto en 
el artículo 190.3.a del mismo texto reglamentario cuando dice: “...3. Los Estudios de 
Detalle tendrán por objeto prever o reajustar, según proceda: a) El señalamiento de 
alineaciones y rasantes, completando y adaptando las que ya estuvieren señaladas en 
el Plan General o en el Parcial. A este fin, podrá adaptar las alineaciones previstas en 
el Plan General, Parcial o de Reforma Interior a la realidad topográfica o de los edificios 
existentes. Esta adaptación no se considerará modificación de ordenación 
pormenorizada cuando el reajuste de alineaciones no supere el 5 por ciento del ancho 
del vial afectado ni origine un incremento de edificabilidad superior al 2 por ciento de la 
prevista en el Plan...”. 

f. El solicitar que “se debería de condicionar la parcela objeto del estudio de detalle a la 
construcción de no más de 6 viviendas unifamiliares aisladas”, supone una pretensión, 
que iría más allá del objeto propio del Estudio de Detalle, e incluso podría no se 
concordante con la ordenación vigente establecida en el Planeamiento General de 
Villajoyosa. 

 
POR LO QUE VENGO A INFORMAR: 
 
PRIMERO.- Procede aprobar definitivamente el ESTUDIO DE DETALLE para la MANZANA 1 
DEL TS-1 (MONTIBOLI), tramitado en este Ayuntamiento a instancia de la mercantil 
BARTROM SA, mediante registro de entrada nº 2944/2007, de 28 de febrero y con las 
subsanaciones presentadas con registro de entrada 4546/07 de 27 de marzo . 
SEGUNDO.- Procede remitir copia diligenciada del Estudio de Detalle a la Consellería 
competente en urbanismo a los efectos oportunos, y constatada su recepción, publicar el 
acuerdo aprobatorio en la forma establecida en el art. 104.2 de la ley 16/2005 de 30 Diciembre. 
TERCERO.- Procede desestimar las alegaciones formuladas...” 
 
POR LO QUE VENGO A PROPONER AL PLENO DE LA CORPORACIÓN: 
 
PRIMERO.-  Requerir a D. /.../ en nombre y representación de la mercantil BARTROM S.A., 
para que en el plazo de diez días desde la notificación del correspondiente acuerdo, aporte los 
planos a escala del Parcelatorio-Catastral, de Propiedades Municipales y de Propiedades que 
refleje la realidad. 
 
SEGUNDO.- .Requerir a D. /.../ en nombre y representación de la mercantil BARTROM S.A., 
para que en el plazo de diez días desde la notificación del correspondiente acuerdo, aporte la 
memoria informativa corregida en cuanto a las fechas de aprobación y publicación del PGOU 
vigente y la referencia al Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística 
Valenciana. 
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TERCERO.-  Aprobar definitivamente el ESTUDIO DE DETALLE para la MANZANA 1 DEL TS-
1 (MONTIBOLI), tramitado en este Ayuntamiento a instancia de la mercantil BARTROM SA, 
mediante registro de entrada nº 2944/2007, de 28 de febrero y con las subsanaciones 
presentadas con registro de entrada 4546/07 de 27 de marzo, así como las subsanaciones 
referidas en el apartado primero y segundo. 
 
CUARTO.-  Remitir copia diligenciada del Estudio de Detalle a la Consellería competente en 
urbanismo a los efectos oportunos, y constatada su recepción, publicar el acuerdo aprobatorio 
en la forma establecida en el art. 104.2 de la ley 16/2005 de 30 Diciembre. 
 
QUINTO.-  Desestimar las alegaciones formuladas.” 
 
2º.- 04-08-2008.- Dictamen favorable por unanimidad de la Comisión 
Informativa de Urbanismo, obras, y Casco Histórico, Medio Ambiente, 
Sostenibilidad, Agricultura y Pesca, Parques y Jardines, Seguridad Ciudadana 
y Tráfico. 
 
INTERVENCIONES: 
 

No se producen intervenciones. 
 
 
Por todo ello, SE ACUERDA POR: 
 
Unanimidad de Partido Socialista Obrero Español ( D. Gaspar Lloret 
Valenzuela, D. Josep Llorca i Llorca, Dña. Isabel Vicenta Perona Alitte, D. 
Marco Antonio Vidal Bellón, Dña. Josefa Llorca Llinares, Dña. Francisca 
Serrano Rodríguez, D. José Ramón Arribas Méndez), Bloc Nacionalista 
Valencia (D. Vicent Serra Seva), Iniciativa Independiente (D. Pedro Lloret 
Llinares, D. Francisco Manuel Pérez Melero), Esquerra Unida (D. José Carlos 
Gil Piñar), Partido Popular (D. Jaime Lloret Lloret, Dña. Dolores Such 
Nogueroles, D. Marcos Zaragoza Mayor, Dña. María Milagros Francisca Cantó 
Sala, D. Jerónimo Lloret Sellés, Dña. Mª  Isabel Lloret Climent, D. Pascual 
Pastor Roca, Dña. Beatriz Adela Llinares Izquerdo, Dña. Mª del Rosario Escrig 
Llinares, D. José María Béjar Escamez). 
 
PRIMERO.-  Requerir a D. /.../ en nombre y representación de la mercantil 
BARTROM S.A., para que en el plazo de diez días desde la notificación del 
correspondiente acuerdo, aporte los planos a escala del Parcelatorio-Catastral, 
de Propiedades Municipales y de Propiedades que refleje la realidad. 
 
SEGUNDO.- .Requerir a D. /.../ en nombre y representación de la mercantil 
BARTROM S.A., para que en el plazo de diez días desde la notificación del 
correspondiente acuerdo, aporte la memoria informativa corregida en cuanto a 
las fechas de aprobación y publicación del PGOU vigente y la referencia al 
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística Valenciana. 
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TERCERO.-  Aprobar definitivamente el ESTUDIO DE DETALLE para la 
MANZANA 1 DEL TS-1 (MONTIBOLI), tramitado en este Ayuntamiento a 
instancia de la mercantil BARTROM SA, mediante registro de entrada nº 
2944/2007, de 28 de febrero y con las subsanaciones presentadas con registro 
de entrada 4546/07 de 27 de marzo, así como las subsanaciones referidas en 
el apartado primero y segundo. 
 
CUARTO.-  Remitir copia diligenciada del Estudio de Detalle a la Consellería 
competente en urbanismo a los efectos oportunos, y constatada su recepción, 
publicar el acuerdo aprobatorio en la forma establecida en el art. 104.2 de la ley 
16/2005 de 30 Diciembre. 
 
QUINTO.-  Desestimar las alegaciones formuladas. 

 

1.4. PLE P-2008/01241 

4.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT MUNICIPAL SOBRE EL 
TRANSPORT ESCOLAR PER A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA EN 
EL MUNICIPI DE LA VILA JOIOSA. 

ANTECEDENTES: 
 
1º.- 23-07-2008.- Propuesta de la Concejalía de Educación con el siguiente 
tenor literal: 
 
La senyora PEPA LLORCA LLINARES, Regidora-Delegada d'Educació de 
l'Il·lm. Ajuntament de La Vila Joiosa. 
 

EXPOSA: 
 

Que és intenció d'esta Regidoria d'Educació que la comunitat educativa 
local dispose d'un Reglament Municipal, l'itinerari de la qual discórrega pel nucli 
urbà i per sòl urbanitzable; que regule la prestació del Transport Escolar per a 
Educació Infantil i Primària en  el  Municipi de La Vila Joiosa.  
 

Per a això, per l'Àrea Administrativa del Departament d'Educació s'ha 
procedit a la redacció del denominat “Reglament Municipal sobre el Transport 
Escolar per a Educació Infantil i Primària en el Municipi de La Vila Joiosa” i que 
es transcriu a continuació. 

 
 

REGLAMENT MUNICIPAL SOBRE EL TRANSPORT ESCOLAR PER A 
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA EN EL MUNICIPI DE LA VILA JOIOSA 



Página: 11 
 
 

 
 
 

Í  N  D  E X 
 
 

− CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 

• Articles 1 al 6 
 

− CAPÍTOL II.- ORGANITZACIÓ 
 

• Articles 7 al 9 
 

− CAPÍTOL III.- ESTABLIMENT DEL SERVICI 
 

• Articles 10 al 12 
 

− CAPÍTOL IV.- USUARIS/ES 
 

• Articles 13 al 15 
 

 
- CAPÍTOL V.- FUNCIONS DELS ACOMPANYANTS D'AUTOBÚS 
 

• Article 16 
 

− CAPÍTOL VI.- DRETS I DEURES DELS USUARIS/ES I 
RESPONSABLES. 

 
• Articles 17 al 20 
 
 
 
 
 
 
 

− CAPÍTOL VII.- INFRACCIONS I FALTES 
 

• Articles 21 al 26 
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− CAPÍTOL VIII.- PROCEDIMENTS PER A FALTES GREUS I MOLT 
GREUS 

 
• Articles 27 al 30 
 

− CAPÍTOL IX.- MESURES CORRECTIVES 
 

• Articles 31 al 33 
 

− CAPÍTOL X.- SOL·LICITUDS, AUTORITZACIONS I PARADES 
 

• Articles 34 al 41 
 

− CAPÍTOL XI.- COL·LABORACIÓ DE LA COMUNITAT ESCOLAR 
 

• Articles 42 al 45 
 

− CAPÍTOL XII.- ALTRES DISPOSICIONS 
 

• Articles 46 al 49 
 
 
 
REGLAMENT MUNICIPAL SOBRE EL TRANSPORT ESCOLAR PER A EDUCACIÓ INFANTIL I 

PRIMÀRIA EN EL MUNICIPI DE LA VILA JOIOSA 
 
 
 L'Ajuntament de La Vila Joiosa fent ús de la seua autonomia local i per a 
aclarir aspectes bàsics del transport escolar municipal, un compromís assumit 
voluntàriament per l'administració municipal, desitja que la comunitat educativa 
dispose d'un reglament concís que regule l'esmentada prestació.  
 
 
 
  Capítol I:  

DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Les presents regles tenen com a objecte regular el transport escolar i 
de menors d'Educació Infantil i Primària i, excepcionalment als menors 
d'Educació Secundària que estiguen ubicats provisionalment en Centres 
Públics d'Educació Primària, servici complementari d'ajuda a l'escolarització, 
prestat per l'Ajuntament de La Vila Joiosa per mitjà de la contractació de la 
gestió del servici del transport urbà, a través d'empreses adjudicatàries. 
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Article 2. L'àmbit d'aplicació d'estes regles s'estendrà a tots treballadors/es i 
usuaris/es del servici, mares i pares, tutors o responsables dels col·legials en 
situacions de transport i en la baixada i pujada dels menors en les parades. 
 
Article 3. Queda rellevat de tota responsabilitat l'Ajuntament de La Vila Joiosa 
respecte dels menors quan no es troben, voluntària o involuntàriament, en les 
parades i horaris fixats a este efecte, així com quan entren en recinte escolar. 
 
Article 4. Els concessionaris del transport escolar municipal hauran de prestar 
el servici d'acord amb el mode i  condicions que es  determinen en el   
contracte i Plec de clàusules Administratives  particulars sobre la gestió del 
Servici de Transport Escolar, la legislació vigent, instruccions municipals a què 
haguera lloc, així com el propi estipulat en el present reglament. 
 
Article 5. Els costos que es deriven de la prestació del transport escolar; així 
com la seua gratuïtat, s'atindran a allò que s'ha estipulat en el plec de clàusules 
administratives   particulars   per   a   la   gestió   del servici de transport 
escolar, legislació vigent i qualsevol altra instrucció que determine la Regidoria 
d'Educació. 
 
 L'obtenció de lloc escolar no comporta necessàriament que l'Ajuntament de La Vila Joiosa 
accedisca a concedir la condició d'usuari del transport escolar, d'acord amb allò que s'ha especificat en 
l'article 15. 
 
Article 6. Els criteris i principis arreplegats en estes regles s'aplicaran amb 
flexibilitat quan concórreguen raons de seguretat, planificació escolar i 
circumstàncies relatives a necessitats educatives especials. 
 
 Capítol II:  

ORGANITZACIÓ 
 
Article 7. El transport escolar municipal depén de la Regidoria d'Educació, que 
queda autoritzada a dictar totes les instruccions que siguen necessàries per al 
bon funcionament del servici. La Regidoria d'Educació sol·licitarà, quan així ho 
estime convenient, assessorament i col·laboració sobre transport escolar a la 
Regidoria de Seguretat Ciutadana. 
 
Article 8. Correspondrà a la Regidoria d'Educació interpretar les regles, seguir 
les directrius marcades per al curs, imposar sancions i resoldre les qüestions 
que es plantegen. 
 
Article 9. La Regidoria d'Educació tindrà entre altres, les funcions següents: 

 
− La presentació d'iniciatives o propostes per a millorar el servici. 
− L'observança de normes i instruccions de seguretat i convivència. 
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− L'establiment de directrius generals per a cada any acadèmic, sobretot 
respecte a col·lectius beneficiaris. 

− Resoldre els conflictes que es generen. 
− Supervisar l'activitat i qualitat general de prestació del servici. 
− La canalització de les relacions amb la comunitat educativa i els sectors 

que intervinguen en el transport escolar. 
 
 Capítol III: 
 ESTABLIMENT DEL SERVICI 
 
Article 10. La Regidoria d'Educació establirà per a cada curs acadèmic el 
servici de transport escolar d'acord amb la planificació escolar.  

 
Article 11. La instrucció de l'expedient de creació d'un servici discrecional 
permanent canalitzat als alumnes de nova incorporació, haurà d'arreplegar el 
nombre d'alumnes afectats, les seues edats i zones de procedència, tot això de 
conformitat a l'escala de preferències següent: 
 

a) Els alumnes matriculats en Centres Docents enclavats dins de la seua 
zona d'influència; així com els desplaçats forçosos. 

b) Els que es troben a major distància del Centre Docent assignat, 
considerats en l’apartat a). 

c) Germans matriculats en el mateix centre fora de la seua zona 
d’influència. 

d) Els alumnes que voluntàriament siguen matriculats en col·legis 
enclavats fora de la seua zona d'influència a partir del curs 2008-2009 i 
una vegada atesos els casos anteriors.  

 
 
 
 
 

 
Així mateix.- 
 

e) El Transport Escolar Municipal no es farà càrrec del desplaçament 
d'aquells alumnes de nova incorporació, el domicili del qual es trobe a 
menys d'1 Km. Del col·legi assignat. 

  Excepcionalment i en el cas que queden places vacants, els 
alumnes referits podran ser usuaris d'este servici. Ajustant-se al següent 
orde de preferències. 

 
• Germans matriculats en mateix Centre. 
• Edat de l'alumne. 
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• Proximitat al Centre. 
 
f) Els alumnes que disfrutaven del servici referit en l'apartat anterior; a partir 

del curs escolar 2008/2009 deixaran de disfrutar-ho, si bé, la seua 
rescissió serà gradual d'acord amb el seu caràcter residual. 

g) Excepcionalment, aquelles sol·licituds que per dificultats especials 
d'accés al centre assignat, no s'ajusten al que establix el present 
reglament;  seran objecte d'examen per la Regidoria d'Educació. 

 
Qualsevol altres circumstàncies que pogueren sorgir en relació a l'anteriorment 
exposat, serà motiu d'estudi previ, per part de la Regidoria d'Educació. Podent-
se concedir, cas que aixi procedisca, una autorizació especial que tindrà 
caràcter anual; entenent-se esta, dins del curs escolar en vigor. 
 
Article 12. Fins que no canvien les circumstàncies concurrents, disposaran de 
transport escolar municipal els col·legis públics l'Ermita, Mª Francisca Ruiz 
Miquel, Hispanitat i Gasparot; comprometent-se la Regidoria d'Educació a 
l'abonament del 100 % del cost del transport escolar als Col·legis Públics 
anteriorment mencionats. 
 
 Queden exclosos del transport escolar municipal aquells alumnes que 
voluntàriament siguen matriculats en centres ubicats fora de la seua zona 
d'influència. Així mateix, aquells alumnes que canvien de domicili durant el curs 
lectiu i sol·liciten transport escolar, seran objecte d'examen d'acord amb el que 
establix l'article 8. 
 
  Capítol IV:  
 USUARIS/ES 
 
Article 13. Podran beneficiar-se del transport escolar municipal gratuït els 
alumnes empadronats en la ciutat, escolaritzats en els col·legis per als que s'ha 
aprovat el mateix i que no concórreguen en cap de les circumstàncies 
exposades en l'article 12. 
 
Article 14. L'ús del transport escolar municipal per un menor comporta 
l'acceptació d'estes regles per l'alumne/a i per la mare, pare, tutor o 
responsable legal. Això implica que estos adults seran així mateix responsables 
del pagament de les reparacions a què hagués lloc. 
 
Article 15. La Regidoria d'Educació, establirà els col·lectius d'alumnat que 
objectivament no podran ser usuaris del servici, sobretot quan no pertanguen a 
la zona escolar on es troben matriculats o es modifiquen les zones escolars. 
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Excepcionalment i una vegada iniciat el curs escolar, en el cas que existiren 
places vacants, els alumnes sol·licitants de fora de la seua zona d’onfluència; 
podran optar a les mateixes, abonant a l’Ajuntament de la Vila Joiosa el 100 % 
de la quota corresponent i entenen-se la dita opció, durant el curs escolar en 
vigor. 
 
 Capítol V: 
   FUNCIONS DELS ACOMPANYANTS D'AUTOBÚS 
 
Article 16. La missió genèrica dels acompanyants és la de cuidar dels menors 
en els vehicles, que es concreta en l'exercici de les funcions següents: 
 

− Vetlar per la seguretat dels menors en l'autobús fent complir la normativa 
vigent. 

− Exercir extrema vigilància en la pujada i baixada de l'autobús, així com, 
en la mesura que es puga, en el tram entre la parada i el col·legi. 

− Mantindre l'orde en l'autobús prenent les mesures que siguen 
necessàries, especialment d'ubicació de menors. Mantenint en tot 
moment lliure d'obstacles el corredor de l'autobús. 

− Prohibir terminantment als usuaris mengen o beguen dins de l'autobús, a 
fi d'evitar risc d'accidents per ingestió d'aliments. 

− Informar a la Regidoria d'Educació qualsevol incident o anormalitat 
rellevants que es produïsca en el desenrotllament del servici. 

− Complir les directrius i instruccions de la Regidoria d'Educació. 
− Parar atenció que l'alumnat quede acompanyat pel familiar o persona 

designada a tals efectes; la qual haurà de mostrar la corresponent 
autorització. En el cas que l'alumne/a no siga arreplegat, passat un 
temps d'espera prudencial, es posarà a disposició de la Policia Local, 
sense perjuí que donada la seua edat i amb l'autorització expressa dels 
pares, no siga necessari este requisit.  

− Exercir un control de les autoritzacions familiars dels menors que 
prescindeixen parcialment del servici.  

− Orientar i dirigir els menors, en cas d'excés d'usuaris, als corresponents 
autobusos amb vacants en coordinació amb els/les altres companys/es. 

− Impedir l'accés als vehicles de menors a qui se'ls ha suspés o privat de 
l'ús del servici de transport. 

− Deixar l'alumne/a al matí en mans del docent o personal auxiliar, així 
com al finalitzar el servici als pares o responsables autoritzats (de 
conformitat amb la normativa d'aplicació). 

− Comunicar qualsevol incidència per escrit al Departament d'Educació. 
Per a això s'utilitzarà un comunicat setmanal d'incidències. Si és amb 
risc o perill per als usuaris haurà de fer-se per telèfon urgentment. 
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− Comprovar periòdicament l’existència física de la farmaciola, així com 
comunicar qualsevol incidència sobre el mateix, a la Regidoria 
d’Educació. 

− El/l’acompanyant haurà de situar-se en les voltants de la porta central o 
porta posterior. Mai en les primeres files. 

− L'acompanyant haurà de baixar primer i indicarà el moment adequat, 
prestant atenció a la circulació, per a l'accés i abandó del vehicle. El 
conductor haurà d'utilitzar les llums d'emergència durant les parades. 
L'acompanyant haurà d'encapçalar la marxa. Ha d'acompanyar els 
xiquets des de i fins a l'interior del recinte escolar. 

− L'acompanyant té la responsabilitat de l'adequada col·locació de bosses i 
motxilles en el maleter. Cal estar present en la càrrega i arreplega 
d'equips per a evitar aglomeracions. 

− L'acompanyant haurà de passar llista puntualment i diàriament per a 
comprovar que els escolars consten en la relació d'alumnes. Si es 
constata alguna absència haurà de comunicar-ho al Centre i a la 
Regidoria d'Educació (a través del part setmanal d'incidències). 

− Cas de parada obligatòria, l'acompanyant haurà de garantir la seguretat 
dels menors mantenint la calma i tranquil·litzant els xiquets/es. Haurà 
d'aparcar-se el vehicle apagant el motor i accionant els frens.  

 
 Capítol VI:  
 DRETS I DEURES DELS USUARIS I RESPONSABLES 
 
Article 17. L'alumnat usuari del transport escolar té dret a: 
 

a) Utilitzar el transport escolar municipal en les condicions establides, 
sempre que no haja sigut suspés o privat del mateix per sanció. 

b) Rebre un tracte correcte del personal del servici. 
c) Rebre informació sobre el servici de transport escolar. 
d) Disposar d'autocars en perfectes condicions de seguretat i higiene. 
e) Informar l'acompanyant qualsevol incident o anormalitat que detecten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 18. L'alumnat usuari del transport escolar té el deure de: 
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a) Respectar la totalitat d'elements dels autocars (seients, portes, pantalla 

del conductor, passamans, etc.) i no tirar papers o altres desperdicis 
en els vehicles; vetlant en tot moment per la neteja i l'atenció dels 
accessoris de l'autobús. 

b) Mantindre l'orde establit per l'acompanyant o conductor per a pujar o 
baixar de l'autocar, en els punts de parada i en general seguir les 
orientacions i indicacions de l'acompanyant; no havent d'acostar-se a 
l'autobús fins que estiga completament detingut i amb les portes 
obertes. 

c) Respectar els drets dels altres usuaris com de la ciutadania en 
general. 

d) Respectar en tot moment els seus companys. 
e) No molestar o pertorbar la conducció del vehicle. 
f) Estar puntualment en la parada a les hores de prendre l'autobús.   
g) Els xiquets hauran de romandre assentats durant tot el recorregut fins 

que l'autobús estiga detingut ja siga per a baixar en el col·legi o en la 
seua parada. 

h) Ajudar els seus companys menors o amb limitacions físiques. 
i) Hauran de respectar en tot moment la ubicació que li assigne 

l'acompanyant. 
j) Hauran de mantindre en tot moment les seues peces de roba i material 

del col·legi, en perfecte estat. 
k) Mantindre un vocabulari i conducta adequats amb els seus companys i 

hostesses. 
l) A l'hora d'eixida hauran de dirigir-se sense demora a l'autobús, el qual 

tindrà un marge d'espera, al terme del qual l'autobús iniciarà el seu 
recorregut, davall la supervisió de l’hostessa. 

m) Complir allò que s'ha establit per les presents normes. 
 
Article 19. Els pares, mares, tutors o responsables de l'alumnat usuari tenen el 
dret a: 
 
 

a) Rebre un tracte correcte del personal del servici. 
b) Rebre informació sobre el servici de transport escolar. 
c) Disposar per a l'alumnat, d'autocars en perfectes condicions de seguretat i higiene. 
d) Informar l'acompanyant de qualsevol incident o anormalitat que detecten. 
e) Obtindre el canvi oficial de línia per al seu fill/a quant a trasllat de domicili o fet familiar greu, 
sempre que hagen places vacants. 
f) Autoritzar, davall la seua responsabilitat, que els menors a càrrec seu prescindisquen d'utilitzar 
el transport escolar. 

 
Article 20. Els pares, tutors o responsables de l'alumnat usuari del transport 
escolar tenen el deure de: 
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a) Respectar ells i fer respectar per part dels menors la totalitat 
d'elements dels autocars: seients, portes, pantalla del conductor, 
passamans, etc. 
b) Seguir les orientacions i indicacions de l'acompanyant. 
c) Respectar els drets tant dels altres usuaris com de la ciutadania en 
general. 
d) Comparéixer l'interessat/da, o bé familiar o persona autoritzada, en 
les parades i horaris fixats per a l'entrega i arreplega dels menors de 
més curta edat. 
e) Advertir per escrit els acompanyants de qualsevol circumstància que 
modifique substancialment les condicions d'entrega i arreplega d'aquells 
a familiars o amics/s'en cas de separacions, divorcis, retirada de 
confiança, ús de menjador escolar, etc. 
f) Sent la parada de pujada i baixada sempre la mateixa, qualsevol 
variació d'esta; baix responsabilitat dels pares, haurà de ser comunicada 
al Departament d'Educació de l'Ajuntament de La Vila Joiosa, amb 
antelació suficient, i autoritzada per este. 
g) Quan es produïsca una baixa els pares hauran de comunicar-ho a 
l'Ajuntament de La Vila Joiosa per mitjà d'un escrit dirigit a la Regidoria 
d'Educació. 
h)No pujar als vehicles, excepte autorització de l'acompanyant. 
i) Complir allò que s'ha establit per les presents normes. 

 
 
 
 
 
 
 Capítol VII: 
  INFRACCIONS I FALTES  
 
Article 21. Cap família en què algun menor siga usuari del transport escolar 
municipal podrà ser sancionada per causa injustificada. 
 
Article 22. El desglossament de les faltes i sancions no especificades 
expressament en les presents regles serà el disposat per la normativa en vigor 
sobre drets i deures de l'alumnat no universitari (Reial Decret 39/2008, de 4 
d’abril) i la resta de normativa que anara aplicable. 
 
Article 23. Les infraccions i faltes lleus que no revisten gravetat hauran de ser 
corregides i esmenades per les hostesses. 
 
Article 24. La Regidoria d'Educació sancionarà la comissió de faltes greus i 
molt greus. 
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Article 25. Quan un menor en els viatges de volta del col·legi en la pràctica es 
dirigisca només des de la parada a sa casa o altres llocs i els seus pares es 
neguen en més de tres ocasions a firmar l'oportuna autorització, esta falta es 
considerarà greu. 
 
Article 26. S'estimaran com a faltes molt greus la repetició de no arreplega 
d'alumnes d'Educació Infantil, o dels cursos inferiors de l'Educació Primària no 
autoritzats a desplaçar-se sols, en les parades; o l'impagament de les degudes 
reparacions econòmiques. 
 
 Capítol VIII:  
 PROCEDIMENT PER A FALTES GREUS I MOLT GREUS 
 
Article 27. Quan es produïsca una conducta irregular susceptible de qualificar-
se de greu o molt greu per part d'un/a alumne/a o els seus pares, mares, tutors 
o responsables, el/l'acompanyant informarà per escrit a la Regidoria 
d'Educació, la qual estudiarà i sancionarà els fets d'acord amb allò que s'ha 
referit en el capítol VII, donant solució al problema. 
 
 Si els fets pogueren considerar-se greus, l'Àrea administrativa del 
Departament d'Educació, es posarà en contacte amb la família notificant els 
fets succeïts i la proposta de sanció que procedira perquè en el termini de deu 
dies hàbils formule el pare, mare, tutor o responsable les al·legacions que 
estime convenients els càrrecs exposats. Transcorregut el dit termini, la 
Regidoria Delegada d'Educació, previ examen de la documentació al·legada del 
cas, dictaminarà les mesures oportunes. 
 
Article 28. Serà facultat del Regidor/a d'Educació traslladar còpia de 
l'expedient al col·legi de l'alumne/a en qüestió per si el director/a creu 
convenient incoar un procediment disciplinari propi del centre. En tot cas, la 
Regidoria d'Educació informarà sempre el Col·legi de les sancions dictades.  
 
Article 29. Contra la corresponent resolució, cabrà interposar els recursos que 
la llei estableix. 
 
Article 30. Per a les faltes comeses pel personal municipal es procedirà 
d'acord amb el que disposa les regles vigents a este efecte. 
 
  Capítol IX:  
 MESURES CORRECTIVES 
 
Article 31. Les faltes greus s'intentaran corregir per mitjà d'una amonestació 
amb advertència o la suspensió del dret a utilitzar el transport escolar municipal 
per un període comprés entre una setmana i un mes, segons la importància de 
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les conductes objecte de sanció, tot això sense perjuí de l'obligada reparació 
dels danys ocasionats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 32. Les faltes molt greus donaran lloc a la suspensió del dret a utilitzar 
el transport escolar municipal per espai de dos mesos o a un canvi de parada 
forçosa, o bé a la privació definitiva del dit dret per la resta de l'any acadèmic, 
segons la importància de les conductes objecte de sanció i tot això sense perjuí 
de l'obligada reparació dels danys ocasionats. 
 
Article 33. El Regidor/a d'Educació posseirà la potestat discrecional de 
suspendre a l'usuari/a cautelarment en l'ocupació del transport escolar per a 
aquelles faltes molt greus en les que s'aprecien agreujants. La dita mesura 
cautelar no podrà excedir més set dies lectius i es comunicarà immediatament 
al responsable del menor. 
 
  Capítol X:  
 SOL·LICITUDS, AUTORITZACIONS I PARADES 
 
Article 34. La Regidoria d'Educació arreplegarà les sol·licituds del transport 
escolar, per mitjà de la seua presentació en el Registre General d'Entrada de la 
corporació i  expedirà les  autoritzacions, tant  en cas de nova concessió, com 
en els de renovació o canvi de línia. Per mitjà de l'ompliment de l'annex I referit 
en el present Reglament i disponible en el Departament d'Educació, siti en el 
carrer 8 de maig, s/n (Centre Social) – 2a planta, així com en la pàgina WEB  
“www.villajoyosa.com/educación”. 
 
Article 35. En l'acte de lliurament de la corresponent autorització per nova o 
renovada concessió, s'entregarà als responsables del menor un resum dels 
aspectes més rellevants de les presents regles. 
 
Article 36. Només podrà utilitzar-se la parada que figure en l'autorització, llevat 
que existisquen condicionants socioeconòmics que recomanen el contrari i es 
compte amb informes institucionals. 
 
Article 37. Les parades s'ubicaran en llocs amb adequades condicions de 
seguretat i comptaran amb la senyalització corresponent. 
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Article 38. Les rutes corresponents al transport escolar, podran ser objete de 
modificació o supressió en relació al seu itinerari i parades; en funció de la 
matricula real del curs escolar a què haguera lloc. Així mateix, en cas de 
supressió d’una ruta, es podrà crear una altra, sense que el nombre total 
d’estes supere les sis. 

 
Article 39. En el mes de setembre la Regidoria d'Educació, podrà modificar, 
inclús suprimint, parades. 
 
Article 40. La sol·licitud de creació de parada promoguda per alguna entitat o 
persona física, requerirà la presentació en el Registre General d'Entrada de la 
corporació d'escrit dirigit a la Regidoria d'Educació; petició que contindrà 
necessàriament les dades següents: Ubicació proposada i exposició de motius. 
 
Article 41. Si al llarg del curs apareix un excedent d'usuaris en una parada que 
no compte amb vacants en cap dels autocars que recorren el trajecte de la 
seua parada, la Regidoria d'Educació podrà derivar a una altra parada vinent 
de distinta línia el nombre d'alumnat de major edat que siga necessari. 
 
 
 Capítol XI:  
 COL·LABORACIÓ DE LA COMUNITAT ESCOLAR 
 
Article 42. L'Ajuntament de La Vila Joiosa i la resta de sectors de la comunitat 
educativa col·laboraran en la consecució dels objectius del transport escolar 
discrecional. 
 
Article 43. L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes i l'Equip Directiu dels 
col·legis facilitaran informació als pares, professorat, alumnes i Regidoria 
d'Educació sobre el transport escolar. L'Ajuntament de La Vila Joiosa, per la 
seua banda, informarà de la resta de la comunitat educativa les dades del 
transport municipal d'interés per a la mateixa. 
 
 
 
 
 
 
Article 44. Quan circumstancialment no fóra possible l'arribada i eixida del 
transport escolar al centre docent; és a dir inici i finalització de l'horari lectiu, el 
Consell Escolar de Centre tindrà aprovades les mesures adequades a l'efecte 
de que l'alumnat usuari del transport no quede desatés. 
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Article 45. Per la Direcció del Centre Docent s'haurà de comunicar a 
l'acompanyant, diàriament, qualsevol baixa circumstancial que es produïsca 
sobre un alumne.  
 
  Capítol XII:  
 ALTRES DISPOSICIONS 
 
Article 46. Si un menor no és arreplegat per algú autoritzat, el xiquet/a 
romandrà en l'autocar si el vehicle passa per la parada en qüestió en un segon 
viatge ordinari. En cas de no existir tal viatge, el menor serà traslladat a les 
Dependències de la Policia Local. 
 
Article 47. El trasllat necessari d'un menor en taxi pels motius exposat en el 
paràgraf anterior comportarà el pagament pels pares, mares, tutors o 
responsables dels corresponents costos. De no fer-se així, es considerarà 
l'omissió d'eixe tràmit com a falta molt greu.  
 
Article 48. Transitòriament el 1r Cicle d'ESO, mentres s'ubiquen les unitats 
existents en els col·legis, comptarà amb servici municipal de transport escolar 
discrecional. 
 
Article 49. Estes regles es podran aplicar per analogia a altres transports coordinats per la Regidoria 
d'Educació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEX I 

 
 
 
Departament d'Educació                    Telèfon: 965894556 

CENTRE SOCIAL 
Carrer 8 de maig, s/n 
03570 – LA VILA JOIOSA (Alacant) 
 
 

SOL·LICITUD DE PLAÇA DE TRANSPORT ESCOLAR   
 CURS:________________ 
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SOL·LICITUD  NÚM. 
 
Alumne/a________________________________________________________
__________________ 
 
Data 
Naixement___________________Nivell_____________________Curs_______
_____________ 
 
Pare, Mare o 
Tutor/a__________________________________________DNI.____________
_____ 
 
Adreça_____________________________________________Telèfon_______
_______________ 



 
Parada que 
proposa_________________________________________________________
________ 
 
Col·legi (assenyalar amb una X) 
 
        C. P. Hispanitat.                                           C. P. l'Ermita 
  
        C. P. Mª Fca. Ruiz Miquel (Torreta)                          
C. P. Gasparot                                                                   
 
    La Vila Joiosa, a .........de.........................de 200..... 
 
 
 
 
 

Firma del pare/mare o tutor/a 
 

MOLT IMPORTANT: 
 

− El transport escolar municipal no es farà càrrec del desplaçament d'aquells alumnes de nova 
incorporació, el domicili del qual es trobe a menys d'un quilòmetre del col·legi assignat. 

 
− Queden exclosos del transport escolar municipal aquells alumnes que voluntàriament siguen 

matriculats en centres ubicats fora de la seua zona d'influència. Així mateix, aquells alumnes que 
canvien de domicili durant el curs lectiu i sol·liciten transport escolar, seran objecte d'examen 
d'acord amb el que establix la reglamentació d'aplicació. 

 
− La presentació d'esta sol·licitud no implica la concessió d'una plaça de transport escolar ni atorga 

cap dret respecte d'això. 
   
     NOTA: Les dades aportades seran degudament contrastats amb els antecedents que es troben en poder 

del padró   municipal. Garantint en tot cas, l'anonimat i la no identificació personal de 
l'alumnat implicat, així com la confidencialitat de les dades arreplegades en cada cas.    

 
 

Que per tot l'anteriorment exposat, és pel que s'eleva davant del Ple de 
la corporació, la següent PROPOSTA D'ACORD: 
 
 
PRIMER I ÚNIC.- L'aprovació del “Reglament Municipal sobre el Transport 
Escolar per a Educació Infantil i Primària en el municipi de La Vila Joiosa”, que 
regule la dita prestació en el terme municipal de La Vila Joiosa. 
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El que es proposa als efectes oportuns. 
 
 
2º.- 04-08-2008.- Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Sociales, 
Fiestas, participación Ciudadana, Plan Color, Educación, Sanidad, Igualdad y 
Normalización Lingüística, que rectifica: 
 
El artículo 11 f) pasa a ser el artículo 50. 
El Artículo 12, añade in fine: siempre que exista viabilidad económica en 
función de las circunstancias específicas de cada periodo. 

 
INTERVENCIONES: 
 

La Sra. Josepa Llorca i Llinares ( Concejal de Educación) explica que es 
un Reglamento de uso del Transporte escolar, que ha sido dictaminado por el 
Consejo Escolar Municipal y se han incorporado las enmiendas de la AVAMPA. 
Quiere añadir a la propuesta las 2 enmiendas recogidas en la Comisión: 

 
Artículo 11 f) se convierte en el artículo 50. 
 
Artículo 12: añadir al final, siempre que exista viabilidad económica en 

función de las circunstancias específicas de cada periodo. 
 
La Sra. Dolores Such Nogueroles (PP)  considera que se podrían arbitrar 

a través de becas y se podría decidir cada año lo que se destina. Creen que 
esa sería la mejor forma de gestionar las ayudas. 

 
La Sra. Josepa Llorca i Llinares (Concejal de Educación) indica que 

regularizar el transporte escolar es historia independiente del tema de la 
gratuidad. El tema de la gratuidad no significa que todos accedan. El transporte 
es gratuito para cualquier niño que se desplace más de 3 kilómetros. La gente 
que está por zona no tiene problemas. Se garantiza por el Ayuntamiento el 
transporte escolar. La dificultad en el acceso quedará solo para Hispanidad y 
Ermita. 
 
 
Por todo ello, SE ACUERDA POR: 
 

11 votos a favor de Partido Socialista Obrero Español: (D. Gaspar 
Lloret Valenzuela, D. Josep Llorca i Llorca, Dña. Isabel Vicenta Perona Alitte, 
D. Marco Antonio Vidal Bellon, Dña. Josefa Llorca Llinares, Dña. Francisca 
Serrano Rodríguez, D. Jose Ramon Arribas Mendez),  Bloc Nacionalista 
Valencià: ( D. Vicent Serra Seva), Iniciativa Independiente: (D. Pedro Lloret 
Llinares, D. Francisco Manuel Perez Melero), Esquerra Unida ( D. Jose Carlos 
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Gil Piñar.) y 10 abstenciones de  Partido Popular: (D. Jaime Lloret Lloret, Dña. 
Dolores Such Nogueroles, D. Marcos Zaragoza Mayor, Dña. Maria Milagros 
Francisca Canto Sala, D. Jerónimo Lloret Selles, Dña. Maria Isabel Lloret 
Climent, D. Pascual Pastor Roca, Dña. Beatriz Adela Llinares Izquierdo, Dña. 
Maria del Rosario Escrig Llinares, D. José Mª Béjar Escámez). 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento municipal de Transporte 

escolar para educación infantil y primaria en el municipio de Villajoyosa trascrito 

anteriormente, con las modificaciones introducidas en la Comisión Informativa., 

quedando como sigue: 

 

REGLAMENT MUNICIPAL SOBRE EL TRANSPORT ESCOLAR PER A 
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA EN EL MUNICIPI DE LA VILA JOIOSA 

 
 
 

Í  N  D  E X 
 
 

− CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 

• Articles 1 al 6 
 

− CAPÍTOL II.- ORGANITZACIÓ 
 

• Articles 7 al 9 
 

− CAPÍTOL III.- ESTABLIMENT DEL SERVICI 
 

• Articles 10 al 12 
 

− CAPÍTOL IV.- USUARIS/ES 
 

• Articles 13 al 15 
 

 
- CAPÍTOL V.- FUNCIONS DELS ACOMPANYANTS D'AUTOBÚS 
 

• Article 16 
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− CAPÍTOL VI.- DRETS I DEURES DELS USUARIS/ES I 
RESPONSABLES. 

 
• Articles 17 al 20 
 
 
 
 
 
 
 

− CAPÍTOL VII.- INFRACCIONS I FALTES 
 

• Articles 21 al 26 
 

− CAPÍTOL VIII.- PROCEDIMENTS PER A FALTES GREUS I MOLT 
GREUS 

 
• Articles 27 al 30 
 

− CAPÍTOL IX.- MESURES CORRECTIVES 
 

• Articles 31 al 33 
 

− CAPÍTOL X.- SOL·LICITUDS, AUTORITZACIONS I PARADES 
 

• Articles 34 al 41 
 

− CAPÍTOL XI.- COL·LABORACIÓ DE LA COMUNITAT ESCOLAR 
 

• Articles 42 al 45 
 

− CAPÍTOL XII.- ALTRES DISPOSICIONS 
 

• Articles 46 al 50 
 
 
 
REGLAMENT MUNICIPAL SOBRE EL TRANSPORT ESCOLAR PER A EDUCACIÓ INFANTIL I 

PRIMÀRIA EN EL MUNICIPI DE LA VILA JOIOSA 
 
 
 L'Ajuntament de La Vila Joiosa fent ús de la seua autonomia local i per a 
aclarir aspectes bàsics del transport escolar municipal, un compromís assumit 
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voluntàriament per l'administració municipal, desitja que la comunitat educativa 
dispose d'un reglament concís que regule l'esmentada prestació.  
 
 
 
  Capítol I:  

DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Les presents regles tenen com a objecte regular el transport escolar i 
de menors d'Educació Infantil i Primària i, excepcionalment als menors 
d'Educació Secundària que estiguen ubicats provisionalment en Centres 
Públics d'Educació Primària, servici complementari d'ajuda a l'escolarització, 
prestat per l'Ajuntament de La Vila Joiosa per mitjà de la contractació de la 
gestió del servici del transport urbà, a través d'empreses adjudicatàries. 
 
Article 2. L'àmbit d'aplicació d'estes regles s'estendrà a tots treballadors/es i 
usuaris/es del servici, mares i pares, tutors o responsables dels col·legials en 
situacions de transport i en la baixada i pujada dels menors en les parades. 
 
Article 3. Queda rellevat de tota responsabilitat l'Ajuntament de La Vila Joiosa 
respecte dels menors quan no es troben, voluntària o involuntàriament, en les 
parades i horaris fixats a este efecte, així com quan entren en recinte escolar. 
 
Article 4. Els concessionaris del transport escolar municipal hauran de prestar 
el servici d'acord amb el mode i  condicions que es  determinen en el   
contracte i Plec de clàusules Administratives  particulars sobre la gestió del 
Servici de Transport Escolar, la legislació vigent, instruccions municipals a què 
haguera lloc, així com el propi estipulat en el present reglament. 
 
Article 5. Els costos que es deriven de la prestació del transport escolar; així 
com la seua gratuïtat, s'atindran a allò que s'ha estipulat en el plec de clàusules 
administratives   particulars   per   a   la   gestió   del servici de transport 
escolar, legislació vigent i qualsevol altra instrucció que determine la Regidoria 
d'Educació. 
 
 L'obtenció de lloc escolar no comporta necessàriament que l'Ajuntament de La Vila Joiosa 
accedisca a concedir la condició d'usuari del transport escolar, d'acord amb allò que s'ha especificat en 
l'article 15. 
 
Article 6. Els criteris i principis arreplegats en estes regles s'aplicaran amb 
flexibilitat quan concórreguen raons de seguretat, planificació escolar i 
circumstàncies relatives a necessitats educatives especials. 
 
 Capítol II:  

ORGANITZACIÓ 
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Article 7. El transport escolar municipal depén de la Regidoria d'Educació, que 
queda autoritzada a dictar totes les instruccions que siguen necessàries per al 
bon funcionament del servici. La Regidoria d'Educació sol·licitarà, quan així ho 
estime convenient, assessorament i col·laboració sobre transport escolar a la 
Regidoria de Seguretat Ciutadana. 
 
Article 8. Correspondrà a la Regidoria d'Educació interpretar les regles, seguir 
les directrius marcades per al curs, imposar sancions i resoldre les qüestions 
que es plantegen. 
 
Article 9. La Regidoria d'Educació tindrà entre altres, les funcions següents: 

 
− La presentació d'iniciatives o propostes per a millorar el servici. 
− L'observança de normes i instruccions de seguretat i convivència. 
− L'establiment de directrius generals per a cada any acadèmic, sobretot 

respecte a col·lectius beneficiaris. 
− Resoldre els conflictes que es generen. 
− Supervisar l'activitat i qualitat general de prestació del servici. 
− La canalització de les relacions amb la comunitat educativa i els sectors 

que intervinguen en el transport escolar. 
 
 Capítol III: 
 ESTABLIMENT DEL SERVICI 
 
Article 10. La Regidoria d'Educació establirà per a cada curs acadèmic el 
servici de transport escolar d'acord amb la planificació escolar.  

 
Article 11. La instrucció de l'expedient de creació d'un servici discrecional 
permanent canalitzat als alumnes de nova incorporació, haurà d'arreplegar el 
nombre d'alumnes afectats, les seues edats i zones de procedència, tot això de 
conformitat a l'escala de preferències següent: 
 

e) Els alumnes matriculats en Centres Docents enclavats dins de la seua 
zona d'influència; així com els desplaçats forçosos. 

f) Els que es troben a major distància del Centre Docent assignat, 
considerats en l’apartat a). 

g) Germans matriculats en el mateix centre fora de la seua zona 
d’influència. 

h) Els alumnes que voluntàriament siguen matriculats en col·legis 
enclavats fora de la seua zona d'influència a partir del curs 2008-2009 i 
una vegada atesos els casos anteriors.  
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Així mateix.- 
 

e) El Transport Escolar Municipal no es farà càrrec del desplaçament 
d'aquells alumnes de nova incorporació, el domicili del qual es trobe a 
menys d'1 Km. Del col·legi assignat. 

  Excepcionalment i en el cas que queden places vacants, els 
alumnes referits podran ser usuaris d'este servici. Ajustant-se al següent 
orde de preferències. 

 
• Germans matriculats en mateix Centre. 
• Edat de l'alumne. 
• Proximitat al Centre. 

 
f) Excepcionalment, aquelles sol·licituds que per dificultats especials d'accés 

al centre assignat, no s'ajusten al que establix el present reglament;  
seran objecte d'examen per la Regidoria d'Educació. 

 
Qualsevol altres circumstàncies que pogueren sorgir en relació a l'anteriorment 
exposat, serà motiu d'estudi previ, per part de la Regidoria d'Educació. Podent-
se concedir, cas que aixi procedisca, una autorizació especial que tindrà 
caràcter anual; entenent-se esta, dins del curs escolar en vigor. 
 

Article 12. Fins que no canvien les circumstàncies concurrents, 
disposaran de transport escolar municipal els col·legis públics l'Ermita, Mª 
Francisca Ruiz Miquel, Hispanitat i Gasparot; comprometent-se la Regidoria 
d'Educació a l'abonament del 100 % del cost del transport escolar als Col·legis 
Públics anteriorment mencionats., sempre  que existeisca viabilitat econòmica 
en funció de les circumstàncies específiques de cada període. 

 
 Queden exclosos del transport escolar municipal aquells alumnes que 
voluntàriament siguen matriculats en centres ubicats fora de la seua zona 
d'influència. Així mateix, aquells alumnes que canvien de domicili durant el curs 
lectiu i sol·liciten transport escolar, seran objecte d'examen d'acord amb el que 
establix l'article 8. 
 
  Capítol IV:  
 USUARIS/ES 
 
Article 13. Podran beneficiar-se del transport escolar municipal gratuït els 
alumnes empadronats en la ciutat, escolaritzats en els col·legis per als que s'ha 
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aprovat el mateix i que no concórreguen en cap de les circumstàncies 
exposades en l'article 12. 
 
Article 14. L'ús del transport escolar municipal per un menor comporta 
l'acceptació d'estes regles per l'alumne/a i per la mare, pare, tutor o 
responsable legal. Això implica que estos adults seran així mateix responsables 
del pagament de les reparacions a què hagués lloc. 
 
Article 15. La Regidoria d'Educació, establirà els col·lectius d'alumnat que 
objectivament no podran ser usuaris del servici, sobretot quan no pertanguen a 
la zona escolar on es troben matriculats o es modifiquen les zones escolars. 
 
Excepcionalment i una vegada iniciat el curs escolar, en el cas que existiren 
places vacants, els alumnes sol·licitants de fora de la seua zona d’onfluència; 
podran optar a les mateixes, abonant a l’Ajuntament de la Vila Joiosa el 100 % 
de la quota corresponent i entenen-se la dita opció, durant el curs escolar en 
vigor. 
 
 Capítol V: 
   FUNCIONS DELS ACOMPANYANTS D'AUTOBÚS 
 
Article 16. La missió genèrica dels acompanyants és la de cuidar dels menors 
en els vehicles, que es concreta en l'exercici de les funcions següents: 
 

− Vetlar per la seguretat dels menors en l'autobús fent complir la normativa 
vigent. 

 
 
 
 

− Exercir extrema vigilància en la pujada i baixada de l'autobús, així com, 
en la mesura que es puga, en el tram entre la parada i el col·legi. 

− Mantindre l'orde en l'autobús prenent les mesures que siguen 
necessàries, especialment d'ubicació de menors. Mantenint en tot 
moment lliure d'obstacles el corredor de l'autobús. 

− Prohibir terminantment als usuaris mengen o beguen dins de l'autobús, a 
fi d'evitar risc d'accidents per ingestió d'aliments. 

− Informar a la Regidoria d'Educació qualsevol incident o anormalitat 
rellevants que es produïsca en el desenrotllament del servici. 

− Complir les directrius i instruccions de la Regidoria d'Educació. 
− Parar atenció que l'alumnat quede acompanyat pel familiar o persona 

designada a tals efectes; la qual haurà de mostrar la corresponent 
autorització. En el cas que l'alumne/a no siga arreplegat, passat un 
temps d'espera prudencial, es posarà a disposició de la Policia Local, 
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sense perjuí que donada la seua edat i amb l'autorització expressa dels 
pares, no siga necessari este requisit.  

− Exercir un control de les autoritzacions familiars dels menors que 
prescindeixen parcialment del servici.  

− Orientar i dirigir els menors, en cas d'excés d'usuaris, als corresponents 
autobusos amb vacants en coordinació amb els/les altres companys/es. 

− Impedir l'accés als vehicles de menors a qui se'ls ha suspés o privat de 
l'ús del servici de transport. 

− Deixar l'alumne/a al matí en mans del docent o personal auxiliar, així 
com al finalitzar el servici als pares o responsables autoritzats (de 
conformitat amb la normativa d'aplicació). 

− Comunicar qualsevol incidència per escrit al Departament d'Educació. 
Per a això s'utilitzarà un comunicat setmanal d'incidències. Si és amb 
risc o perill per als usuaris haurà de fer-se per telèfon urgentment. 

− Comprovar periòdicament l’existència física de la farmaciola, així com 
comunicar qualsevol incidència sobre el mateix, a la Regidoria 
d’Educació. 

− El/l’acompanyant haurà de situar-se en les voltants de la porta central o 
porta posterior. Mai en les primeres files. 

− L'acompanyant haurà de baixar primer i indicarà el moment adequat, 
prestant atenció a la circulació, per a l'accés i abandó del vehicle. El 
conductor haurà d'utilitzar les llums d'emergència durant les parades. 
L'acompanyant haurà d'encapçalar la marxa. Ha d'acompanyar els 
xiquets des de i fins a l'interior del recinte escolar. 

− L'acompanyant té la responsabilitat de l'adequada col·locació de bosses i 
motxilles en el maleter. Cal estar present en la càrrega i arreplega 
d'equips per a evitar aglomeracions. 

− L'acompanyant haurà de passar llista puntualment i diàriament per a 
comprovar que els escolars consten en la relació d'alumnes. Si es 
constata alguna absència haurà de comunicar-ho al Centre i a la 
Regidoria d'Educació (a través del part setmanal d'incidències). 

− Cas de parada obligatòria, l'acompanyant haurà de garantir la seguretat 
dels menors mantenint la calma i tranquil·litzant els xiquets/es. Haurà 
d'aparcar-se el vehicle apagant el motor i accionant els frens.  

 
 Capítol VI:  
 DRETS I DEURES DELS USUARIS I RESPONSABLES 
 
Article 17. L'alumnat usuari del transport escolar té dret a: 
 

g) Utilitzar el transport escolar municipal en les condicions establides, 
sempre que no haja sigut suspés o privat del mateix per sanció. 

h) Rebre un tracte correcte del personal del servici. 
i) Rebre informació sobre el servici de transport escolar. 
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j) Disposar d'autocars en perfectes condicions de seguretat i higiene. 
k) Informar l'acompanyant qualsevol incident o anormalitat que detecten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 18. L'alumnat usuari del transport escolar té el deure de: 
 

n) Respectar la totalitat d'elements dels autocars (seients, portes, pantalla 
del conductor, passamans, etc.) i no tirar papers o altres desperdicis 
en els vehicles; vetlant en tot moment per la neteja i l'atenció dels 
accessoris de l'autobús. 

o) Mantindre l'orde establit per l'acompanyant o conductor per a pujar o 
baixar de l'autocar, en els punts de parada i en general seguir les 
orientacions i indicacions de l'acompanyant; no havent d'acostar-se a 
l'autobús fins que estiga completament detingut i amb les portes 
obertes. 

p) Respectar els drets dels altres usuaris com de la ciutadania en 
general. 

q) Respectar en tot moment els seus companys. 
r) No molestar o pertorbar la conducció del vehicle. 
s) Estar puntualment en la parada a les hores de prendre l'autobús.   
t) Els xiquets hauran de romandre assentats durant tot el recorregut fins 

que l'autobús estiga detingut ja siga per a baixar en el col·legi o en la 
seua parada. 

u) Ajudar els seus companys menors o amb limitacions físiques. 
v) Hauran de respectar en tot moment la ubicació que li assigne 

l'acompanyant. 
w) Hauran de mantindre en tot moment les seues peces de roba i material 

del col·legi, en perfecte estat. 
x) Mantindre un vocabulari i conducta adequats amb els seus companys i 

hostesses. 
y) A l'hora d'eixida hauran de dirigir-se sense demora a l'autobús, el qual 

tindrà un marge d'espera, al terme del qual l'autobús iniciarà el seu 
recorregut, davall la supervisió de l’hostessa. 

z) Complir allò que s'ha establit per les presents normes. 
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Article 19. Els pares, mares, tutors o responsables de l'alumnat usuari tenen el 
dret a: 
 
 

a) Rebre un tracte correcte del personal del servici. 
b) Rebre informació sobre el servici de transport escolar. 
c) Disposar per a l'alumnat, d'autocars en perfectes condicions de seguretat i higiene. 
d) Informar l'acompanyant de qualsevol incident o anormalitat que detecten. 
e) Obtindre el canvi oficial de línia per al seu fill/a quant a trasllat de domicili o fet familiar greu, 
sempre que hagen places vacants. 
f) Autoritzar, davall la seua responsabilitat, que els menors a càrrec seu prescindisquen d'utilitzar 
el transport escolar. 

 
Article 20. Els pares, tutors o responsables de l'alumnat usuari del transport 
escolar tenen el deure de: 
 

a) Respectar ells i fer respectar per part dels menors la totalitat 
d'elements dels autocars: seients, portes, pantalla del conductor, 
passamans, etc. 
b) Seguir les orientacions i indicacions de l'acompanyant. 
c) Respectar els drets tant dels altres usuaris com de la ciutadania en 
general. 
d) Comparéixer l'interessat/da, o bé familiar o persona autoritzada, en 
les parades i horaris fixats per a l'entrega i arreplega dels menors de 
més curta edat. 
e) Advertir per escrit els acompanyants de qualsevol circumstància que 
modifique substancialment les condicions d'entrega i arreplega d'aquells 
a familiars o amics/s'en cas de separacions, divorcis, retirada de 
confiança, ús de menjador escolar, etc. 
l) Sent la parada de pujada i baixada sempre la mateixa, qualsevol 
variació d'esta; baix responsabilitat dels pares, haurà de ser comunicada 
al Departament d'Educació de l'Ajuntament de La Vila Joiosa, amb 
antelació suficient, i autoritzada per este. 
g) Quan es produïsca una baixa els pares hauran de comunicar-ho a 
l'Ajuntament de La Vila Joiosa per mitjà d'un escrit dirigit a la Regidoria 
d'Educació. 
h)No pujar als vehicles, excepte autorització de l'acompanyant. 
i) Complir allò que s'ha establit per les presents normes. 

 
 
 
 
 
 
 Capítol VII: 
  INFRACCIONS I FALTES  
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Article 21. Cap família en què algun menor siga usuari del transport escolar 
municipal podrà ser sancionada per causa injustificada. 
 
Article 22. El desglossament de les faltes i sancions no especificades 
expressament en les presents regles serà el disposat per la normativa en vigor 
sobre drets i deures de l'alumnat no universitari (Reial Decret 39/2008, de 4 
d’abril) i la resta de normativa que anara aplicable. 
 
Article 23. Les infraccions i faltes lleus que no revisten gravetat hauran de ser 
corregides i esmenades per les hostesses. 
 
Article 24. La Regidoria d'Educació sancionarà la comissió de faltes greus i 
molt greus. 
 
Article 25. Quan un menor en els viatges de volta del col·legi en la pràctica es 
dirigisca només des de la parada a sa casa o altres llocs i els seus pares es 
neguen en més de tres ocasions a firmar l'oportuna autorització, esta falta es 
considerarà greu. 
 
Article 26. S'estimaran com a faltes molt greus la repetició de no arreplega 
d'alumnes d'Educació Infantil, o dels cursos inferiors de l'Educació Primària no 
autoritzats a desplaçar-se sols, en les parades; o l'impagament de les degudes 
reparacions econòmiques. 
 
 Capítol VIII:  
 PROCEDIMENT PER A FALTES GREUS I MOLT GREUS 
 
Article 27. Quan es produïsca una conducta irregular susceptible de qualificar-
se de greu o molt greu per part d'un/a alumne/a o els seus pares, mares, tutors 
o responsables, el/l'acompanyant informarà per escrit a la Regidoria 
d'Educació, la qual estudiarà i sancionarà els fets d'acord amb allò que s'ha 
referit en el capítol VII, donant solució al problema. 
 
 Si els fets pogueren considerar-se greus, l'Àrea administrativa del 
Departament d'Educació, es posarà en contacte amb la família notificant els 
fets succeïts i la proposta de sanció que procedira perquè en el termini de deu 
dies hàbils formule el pare, mare, tutor o responsable les al·legacions que 
estime convenients els càrrecs exposats. Transcorregut el dit termini, la 
Regidoria Delegada d'Educació, previ examen de la documentació al·legada del 
cas, dictaminarà les mesures oportunes. 
 
Article 28. Serà facultat del Regidor/a d'Educació traslladar còpia de 
l'expedient al col·legi de l'alumne/a en qüestió per si el director/a creu 
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convenient incoar un procediment disciplinari propi del centre. En tot cas, la 
Regidoria d'Educació informarà sempre el Col·legi de les sancions dictades.  
 
Article 29. Contra la corresponent resolució, cabrà interposar els recursos que 
la llei estableix. 
 
Article 30. Per a les faltes comeses pel personal municipal es procedirà 
d'acord amb el que disposa les regles vigents a este efecte. 
 
  Capítol IX:  
 MESURES CORRECTIVES 
 
Article 31. Les faltes greus s'intentaran corregir per mitjà d'una amonestació 
amb advertència o la suspensió del dret a utilitzar el transport escolar municipal 
per un període comprés entre una setmana i un mes, segons la importància de 
les conductes objecte de sanció, tot això sense perjuí de l'obligada reparació 
dels danys ocasionats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 32. Les faltes molt greus donaran lloc a la suspensió del dret a utilitzar 
el transport escolar municipal per espai de dos mesos o a un canvi de parada 
forçosa, o bé a la privació definitiva del dit dret per la resta de l'any acadèmic, 
segons la importància de les conductes objecte de sanció i tot això sense perjuí 
de l'obligada reparació dels danys ocasionats. 
 
Article 33. El Regidor/a d'Educació posseirà la potestat discrecional de 
suspendre a l'usuari/a cautelarment en l'ocupació del transport escolar per a 
aquelles faltes molt greus en les que s'aprecien agreujants. La dita mesura 
cautelar no podrà excedir més set dies lectius i es comunicarà immediatament 
al responsable del menor. 
 
  Capítol X:  
 SOL·LICITUDS, AUTORITZACIONS I PARADES 
 
Article 34. La Regidoria d'Educació arreplegarà les sol·licituds del transport 
escolar, per mitjà de la seua presentació en el Registre General d'Entrada de la 
corporació i  expedirà les  autoritzacions, tant  en cas de nova concessió, com 
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en els de renovació o canvi de línia. Per mitjà de l'ompliment de l'annex I referit 
en el present Reglament i disponible en el Departament d'Educació, siti en el 
carrer 8 de maig, s/n (Centre Social) – 2a planta, així com en la pàgina WEB  
“www.villajoyosa.com/educación”. 
 
Article 35. En l'acte de lliurament de la corresponent autorització per nova o 
renovada concessió, s'entregarà als responsables del menor un resum dels 
aspectes més rellevants de les presents regles. 
 
Article 36. Només podrà utilitzar-se la parada que figure en l'autorització, llevat 
que existisquen condicionants socioeconòmics que recomanen el contrari i es 
compte amb informes institucionals. 
 
Article 37. Les parades s'ubicaran en llocs amb adequades condicions de 
seguretat i comptaran amb la senyalització corresponent. 
 
Article 38. Les rutes corresponents al transport escolar, podran ser objete de 
modificació o supressió en relació al seu itinerari i parades; en funció de la 
matricula real del curs escolar a què haguera lloc. Així mateix, en cas de 
supressió d’una ruta, es podrà crear una altra, sense que el nombre total 
d’estes supere les sis. 

 
Article 39. En el mes de setembre la Regidoria d'Educació, podrà modificar, 
inclús suprimint, parades. 
 
Article 40. La sol·licitud de creació de parada promoguda per alguna entitat o 
persona física, requerirà la presentació en el Registre General d'Entrada de la 
corporació d'escrit dirigit a la Regidoria d'Educació; petició que contindrà 
necessàriament les dades següents: Ubicació proposada i exposició de motius. 
 
Article 41. Si al llarg del curs apareix un excedent d'usuaris en una parada que 
no compte amb vacants en cap dels autocars que recorren el trajecte de la 
seua parada, la Regidoria d'Educació podrà derivar a una altra parada vinent 
de distinta línia el nombre d'alumnat de major edat que siga necessari. 
 
 
 Capítol XI:  
 COL·LABORACIÓ DE LA COMUNITAT ESCOLAR 
 
Article 42. L'Ajuntament de La Vila Joiosa i la resta de sectors de la comunitat 
educativa col·laboraran en la consecució dels objectius del transport escolar 
discrecional. 
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Article 43. L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes i l'Equip Directiu dels 
col·legis facilitaran informació als pares, professorat, alumnes i Regidoria 
d'Educació sobre el transport escolar. L'Ajuntament de La Vila Joiosa, per la 
seua banda, informarà de la resta de la comunitat educativa les dades del 
transport municipal d'interés per a la mateixa. 
 
 
 
 
 
 
Article 44. Quan circumstancialment no fóra possible l'arribada i eixida del 
transport escolar al centre docent; és a dir inici i finalització de l'horari lectiu, el 
Consell Escolar de Centre tindrà aprovades les mesures adequades a l'efecte 
de que l'alumnat usuari del transport no quede desatés. 
 
Article 45. Per la Direcció del Centre Docent s'haurà de comunicar a 
l'acompanyant, diàriament, qualsevol baixa circumstancial que es produïsca 
sobre un alumne.  
 
  Capítol XII:  
 ALTRES DISPOSICIONS 
 
Article 46. Si un menor no és arreplegat per algú autoritzat, el xiquet/a 
romandrà en l'autocar si el vehicle passa per la parada en qüestió en un segon 
viatge ordinari. En cas de no existir tal viatge, el menor serà traslladat a les 
Dependències de la Policia Local. 
 
Article 47. El trasllat necessari d'un menor en taxi pels motius exposat en el 
paràgraf anterior comportarà el pagament pels pares, mares, tutors o 
responsables dels corresponents costos. De no fer-se així, es considerarà 
l'omissió d'eixe tràmit com a falta molt greu.  
 
Article 48. Transitòriament el 1r Cicle d'ESO, mentres s'ubiquen les unitats 
existents en els col·legis, comptarà amb servici municipal de transport escolar 
discrecional. 
 
Article 49. Estes regles es podran aplicar per analogia a altres transports 
coordinats per la Regidoria d'Educació. 
 
 

Article 50.- Els alumnes que disfrutaven del servici referit en l’apartat anterior; 
a partir del curs escolar 2008/2009 deixaran de disfrutar-ho, si bé, la seua 
rescissió serà gradual d’acord amb el seu carácter residual. 
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ANNEX I 

 
 
 
Departament d'Educació                    Telèfon: 965894556 

CENTRE SOCIAL 
Carrer 8 de maig, s/n 
03570 – LA VILA JOIOSA (Alacant) 
 
 



SOL·LICITUD DE PLAÇA DE TRANSPORT ESCOLAR   
 CURS:________________ 
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SOL·LICITUD  NÚM. 
 
Alumne/a________________________________________________________
__________________ 
 
Data 
Naixement___________________Nivell_____________________Curs_______
_____________ 
 
Pare, Mare o 
Tutor/a__________________________________________DNI.____________
_____ 
 
Adreça_____________________________________________Telèfon_______
_______________ 
 
Parada que 
proposa_________________________________________________________
________ 
 
Col·legi (assenyalar amb una X) 
 
        C. P. Hispanitat.                                           C. P. l'Ermita 
  
        C. P. Mª Fca. Ruiz Miquel (Torreta)                          
C. P. Gasparot                                                                   
 
    La Vila Joiosa, a .........de.........................de 200..... 
 
 
 
 
 
Firma del pare/mare o tutor/a 
 

SEGUNDO.- Remítase anuncio al Boletín Oficial de la Provincia, para la 

apertura del plazo de información pública, por 30 días, para la presentación de 

reclamaciones y sugerencias. En el caso de que no se hubiera presentado 
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ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el 

acuerdo hasta entonces provisional. 

 

 

1.5. PLE P-2008/01242 

5.- PROPOSTA CONJUNTA DE L'EQUIP DE GOVERN SOBRE 
ADAPTACIÓ DE LA WEB MUNICIPAL A LA POSSIBILITAT DE 
TRANSMETRE ELS PLENS MITJANÇANT TECNOLOGIA WEBCAM I 
CREACIÓ D'HEMEROTECA DIGITAL D'ESTES EMISSIONS. 
 
ANTECEDENTES: 
 
1º.- 02-07-2008.- Propuesta del Portavoz del Bloc con el siguiente tenor 

literal: 
 
“Vicent Serra i Seva, regidor i portaveu del G.M. Bloc Nacionalista 

Valencià a l’Ajuntament de la Vila Joiosa 
 
EXPOSA: 
 
Actualment vivim en l’anomenada “societat de la informació”. El gran salt 

de qualitat que s’ha donat en els mitjans de comunicació i als sistemes 
informàtics, està produïnt una millora sustancial en la transmissió puntual del 
què està passant en cada moment cap a la ciutadania. 

 
Com tots sabem, els plenaris de qualsevol corporació municipal són 

públics, però moltes vegades, per diferents motius, ens és impossible 
l’assistència als llocs de cel.lebració per motuius d’agenda, però en canvi, la 
tecnologia actualment sí permet fer un seguiment a distància, és a dir, la 
tecnologia ens permet assistir pese  a que no ens personem. 

 
Cal recordar que, per exemple, internet està produïnt que la televisió i la 

ràdio estiguen canviatn el seu format, apareixent diàriamente noves emissions 
via web, amb horaris adaptables a la necessitat de cada persona. 

 
També es considerable, en un futur, la millora en el sistema d’arxivat del 

què passa en cada acte públic (com per exemple un plenari) de poder grabar-
se en sistemes com MP3, WAW o MP4, o qualsevol de video (divx, ...); a més a 
més, de  les transcripcions en l’acta corresponent. Tot tipus d’arxiu documental 
té un valor incalculable passats els anys. 
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PROPOSA: 
 
L’Adaptació de la web municipal a la possibilitat de transmitir els plenaris 

per mitjançant la tecnologia webcam i l’estudi de la possibilitat  de crear una 
hemeroteca digital d’aquestes emissions.” 

 
2.- 04-08-2008.- Dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

cultura, turismo, Comercio, Industrial, Comunicación , Playas, Deporte y 
Juventud. 

 
3º.- 07-08-2008.- Propuesta suscrita por todos los partidos del Equipo de 

gobierno. 
4º.- 07-08-2008.- Informe del Responsable del Area de Noves 

Tecnologies de l’Ajuntament de la Vila Joiosa. 
  
INTERVENCIONES: 
 
El Sr. Vicent Serra i Seva (Concejal de Urbanismo) explica la propuesta 

de acuerdo e indica que la propuesta se suscribe por todos los partidos del 
Equipo de Gobierno. 

 
El Sr. Jaime Lloret Lloret (PP) manifiesta que el PP está a favor de la 

transparencia y a favor de que le llegue la máxima información del Consistorio 
al ciudadano. Difundir por internet, mostrar imágenes y voces por internet es 
peligroso, estas imágenes estarían al alcance de cualquiera que pudiera hacer 
mofa u otros usos con ellas. 

 
El Sr. Vicent Serra i Seva (Concejal de Urbanismo) indica que según 

informe del Departamento de Nuevas Tecnologías la información no es 
manipulable. Además no somos el primer Ayuntamiento que lo hace. 

 
 
Por todo ello, SE ACUERDA POR: 
 
11 votos a favor de Partido Socialista Obrero Español: (D. Gaspar 

Lloret Valenzuela, D. Josep Llorca i Llorca, Dña. Isabel Vicenta Perona Alitte, 
D. Marco Antonio Vidal Bellon, Dña. Josefa Llorca Llinares, Dña. Francisca 
Serrano Rodríguez, D. Jose Ramon Arribas Mendez),  Bloc Nacionalista 
Valencià: ( D. Vicent Serra Seva), Iniciativa Independiente: (D. Pedro Lloret 
Llinares, D. Francisco Manuel Perez Melero), Esquerra Unida ( D. Jose Carlos 
Gil Piñar.) y 10 votos en contra de  Partido Popular: (D. Jaime Lloret Lloret, 
Dña. Dolores Such Nogueroles, D. Marcos Zaragoza Mayor, Dña. Maria 
Milagros Francisca Canto Sala, D. Jerónimo Lloret Selles, Dña. Maria Isabel 
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Lloret Climent, D. Pascual Pastor Roca, Dña. Beatriz Adela Llinares Izquierdo, 
Dña. Maria del Rosario Escrig Llinares, D. José Mª Béjar Escámez). 

 
Unic.- L’Adaptació de la web municipal a la possibilitat de transmitir els 

plenaris per mitjançant la tecnologia webcam i l’estudi de la possibilitat  de 
crear una hemeroteca digital d’aquestes emissions. 

 

1.6. PLE P-2008/01243 

6.- DACIÓ COMPTE DECRETS D'ALCALDIA DES DE L'ULTIMA 
SESSIÓ PLENÀRIA 
  Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía siguientes: 
 

COMISION INFORMATIVA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS Y 
NÚCLEO HISTORICO, MEDIOAMBIENTE, SOSTENIBILIDAD, 

AGRICULTURA Y PESCA, PARQUES Y JARDINES, SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRÁFICO.   

 
Nº 2442 (01.07.2008) A Nº 2690 (22.07.2008) 

Nº 
2442: Decreto subs. deficiencias sobre 1 concurso program. UE-3 PP-17. 
2444: Decreto reit. susp. multa coercitiva obras sin ajust. a lic. Ptda. Ermita. 
2457: Resolv. autoriz. inicio obras en Ptda. Montíboli, parc. 171. 
2461: Concesión licencia de primera ocupación. 
2464: Concesión licencias de obra de tramitación abreviada. 
2480: Conv. ses. ordinaria Com. Inf. Urban., Obras y Núcleo Hco..., 10/07/08. 
2484: Decreto incoación expte. sancionador nº 41/08, animal. 
2485: Decreto incoación expte. sancionador nº 39/08, abandono animal. 
2486: Decreto incoación expte. sancionador nº 42/08, abandono animal. 
2504: Decreto inf. púb. proyec. urb. sector TS-2, Montíboli 2. 
2505: Decreto incoación expte. sancionador nº 49/08, carteles. 
2506: Decreto incoación expte. sancionador nº 48/08, vertidos. 
2507: Decreto incoación expte. sancionador nº 47/08, vertidos. 
2508: Decreto incoación expte. sancionador nº 46/08, vertidos. 
2509: Decreto incoación expte. sancionador nº 45/08, abandono animal. 
2510: Decreto incoación expte. sancionador nº 50/08, quema. 
2511: Declaración abandono animal. 
2512: Decreto incoación expte. sancionador nº 44/08, animal. 
2513: Decreto incoación expte. sancionador nº 40/08, animal. 
2514: Autoriz. inicio obras c/ Colón, 158. 
2515: Aprob. Plan de Seguridad y Salud. 
2552: Decreto incoación expte. sancionador nº 43/08, animal. 
2553: Resolv. estimar Recurso Reposición rel. a proced. sancionador 117/07. 
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2608: Decreto recuperación camino Mediases 121. 
2619: Resolv. archivo expte. licencia animal pot. peligroso. 
2634: Decreto incoación expte. sancionador nº 51/08, abandono vehículo. 
2648: Resolv. desestimar recurso de reposición PP4 PR. 
2655: Decreto incoación expte. sancionador nº 52/08, alteración del orden. 
2671: Decreto corrección de error 46-08. 
2672: Concesión licencias de obra de tramitación abreviada. 
2674: Decreto ejecución 101-06. 
2675: Decreto autorización inicio obras c/ Mayor, 11. 
2678: Concesión licencia mpal. tenencia animal pot. peligroso. 
2679: Concesión licencia mpal. tenencia animal pot. peligroso. 
2680: Concesión licencia mpal. tenencia animal pot. peligroso. 
2685: Concesión licencias de obra de tramitación abreviada. 
2688: Concesión licencia mpal. tenencia animal pot. peligroso. 
2689: Concesión licencia mpal. tenencia animal pot. peligroso. 
2690: Concesión licencia mpal. tenencia animal pot. peligroso. 
 

COMISIÓN INFORMATIVA MUNICIPAL DE HACIENDA Y 
CONTRATACIÓN, ORGANIZACIÓN MUNICIPAL, PERSONAL, NUEVAS 

TECNOLOGÍAS, PATRIMONIO, RELACIONES INSTITUCIONALES Y 
ESTADÍSTICA.  

 
Nº 2441 (01.07.2008) A Nº 2691 (22.07.2008) 

 

Nº 
2441: Disp. asignación complemento salarial en concep. de productividad. 
2443: Disp. contratación laboral temporal Peón. 
2445: Otorgando representación y defensa recurso nº 456/2008. 
2446: Disp. adsc. puesto Conserje de Colegio Público. 
2447: Convocatoria sesión ordinaria JGL 03/07/08. 
2458: Resolv. imposición sanciones. 
2459: Ord. devolución ingreso. 
2460: Resolv. rectificación padrón IVTM. 
2462: Otorgando representación y defensa recurso nº 434/2008. 
2463: Aprob. rel. provisional aspirantes puesto Técnico Gestión Urbanística. 
2465: Aprob. relación bajas que afectan a ejercicios cerrados. 
2466: Ord. devolución de garantía. 
2467: Ord. devolución de garantía. 
2468: Aprob. ordenación de pago. 
2469: Aprob. ordenación de pagos. 
2470: Aprob. autorización, disposición y reconocim. de obligaciones. 
2471: Aprob. disposiciones y reconocim. de obligaciones. 
2472: Aprob. ordenación de pagos. 
2473: Aprob. autorizaciones, disposiciones y reconocim. de obligaciones. 
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2474: Aprob. ordenación de pagos. 
2475: Disp. anular ordenación de pagos. 
2476: Disp. anular autorizaciones, disposiciones y reconocim. de obligaciones. 
2479: Resol. comisión de servicios de Alberto Gómez Quiñones 
2482: Conv. sesión ordinaria Com. Inf. Hacienda, Contratación..., 12/06/08. 
2483: Resol. permuta agente pol. local, Emilio E. Varela Ponce de León. 
2487: Aprob. autorizaciones y disposiciones. 
2488: Aprob. reconocimiento de obligaciones. 
2489: Aprob. ordenación de pagos. 
2490: Aprob. relación bajas que afectan a ejercicios cerrados. 
2491: Disp. abono renovación permiso de conducir de Agente Policía Local. 
2492: Disp. abono servicios prestados fuera de la jornada laboral. 
2493: Disp. contratación laboral temporal Auxiliar Administrativo. 
2494: Aprob. horarios de trabajo Conserjes de C.P curso escolar 2008-2009. 
2495: Aprob. relación aspirantes Jefe de Servicio de Urbanismo. 
2496: Resolv. aprob. liquidaciones IVTNU. 
2497: Ord. devolución ingreso. 
2498: Ord. devolución ingreso. 
2499: Resolv. anulación de liquidaciones. 
2500: Resolv. anulación providencia de apremio. 
2501: Resolv. anulación liquidación. 
2502: Resolv. anulación liquidación. 
2503: Resolv. anulación liquidación. 
2516: Resolv. aprob. liquidaciones. 
2517: Ord. devolución ingreso. 
2518: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2519: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2520: Resolv. anulación recibo. 
2521: Aprob. modif. de saldo de derechos reconoc. en ejerc. cerrados. 
2522: Aprob. autorizaciones, disposiciones y reconoc. de obligaciones. 
2523: Aprob. ordenación de pagos. 
2524: Aprob. autorizaciones y disposiciones. 
2525: Aprob. autorizaciones, disposiciones y reconoc. de obligaciones. 
2526: Aprob. ordenación de pagos. 
2527: Aprob. ordenación de pagos. 
2528: Aprob. reconoc. de obligaciones. 
2529: Aprob. ordenación de pagos. 
2531: Aprob. ordenación de pagos. 
2532: Aprob. reconoc. de obligaciones. 
2533: Aprob. autorizaciones y disposiciones. 
2534: Aprob. ordenación de pago. 
2535: Aprob. autorización, disposición y reconoc. de obligación. 
2536: Aprob. disposiciones y reconoc. de obligaciones. 
2537: Aprob. ordenación de pagos. 
2538: Aprob. cuenta justificativa. 
2539: Aprob. modificación presupuestaria por transferencia de créditos. 
2540: Aprob. modificación presupuestaria por transferencia de créditos. 
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2541: Aprob. autorizaciones y disposiciones. 
2542: Aprob. ordenación de pagos. 
2543: Aprob. reconocim. de obligaciones. 
2544: Disp. otorgam. apoderamiento gral. representación legal Ayto. 
2545: Disp. sustitución represent. procesal y dirección letrada en P.O 698/05. 
2546: Disp. otorgar repres. procesal y defensa Juicio verbal Faltas 94/2008. 
2547: Disp. otorgar repres. procesal y defensa Juicio de Faltas 153/2008. 
2548: Disp. otorgar repres. procesal y defensa Juicio de Faltas 93/2008. 
2549: Otorg. representación y defensa Juicio de Faltas nº 95/2008. 
2550: Otorg. representación y defensa Recurso nº 348/2008. 
2551: Resolv. Discrepancias planteadas. 
2554: Disp. rectificación error aritmético. 
2555: Resol. excedencia voluntaria por prestación servicios sector público. 
2557: Resol. concesión anticipo.  
2558: Disp. contratación laboral temporal Conserje. 
2559: Disp. abono gratificaciones por asistencia a juicios. 
2560: Disp. delegar representación Ayto. en Diligencias Previas 973/2008. 
2561: Aprob. reconocimiento de obligaciones. 
2562: Aprob. ordenación de pagos. 
2563: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2564: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2565: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2566: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2567: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2568: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2569: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2570: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2571: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2572: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2573: Resolv. anular liquidación. 
2574: Resolv. desestimar recurso. 
2575: Ord. devolución de ingreso. 
2576: Ord. devolución de ingreso. 
2577: Resolv. rectificación padrón IVTM. 
2578: Resolv. rectificación padrón IVTM. 
2579: Ord. devolución ingreso. 
2580: Ord. devolución ingreso. 
2581: Ord. devolución ingreso. 
2582: Resolv. anular liquidaciones. 
2583: Resolv. desestimar recurso de reposición. 
2584: Resolv. estimar recurso. 
2585: Resolv. anular expte. sancionador. 
2586: Resolv. desestimar recurso de reposición. 
2587: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2588: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2589: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2590: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
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2591: Resolv. rectificar padrón IVTM. 
2592: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2593: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2594: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2595: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2596: Resolv. anular liquidación. 
2597: Resolv. desestimar recurso de reposición. 
2598: Resolv. ejecución Sentencia nº 1185/07. 
2599: Resolv. concesión anticipo al Hospital Asilo Santa Marta. 
2600: Resol. liquidación Presupuesto ejercicio 2007 “Parra-Conca”. 
2601: Aprob. modificación presupuestaria por transferencia de créditos. 
2602: Conv. sesión ordinaria Ayto. Pleno 17/07/08. 
2603: Aprob. autorizaciones, disposiciones y reconoc. de obligaciones. 
2604: Aprob. ordenación de pagos. 
2605: Disp. nombramiento interino Técnico de Gestión Urbanística. 
2606: Disp. constitución Tribunal de valoración. 
2607: Disp. adjudic. provisional iluminación artística Fiestas Patronales. 
2609: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2610: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2611: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2612: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2613: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2614: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2615: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2616:Concesión indemnización por razón de servicio. 
2617: Resolv. autorización y disposición gasto. 
2618: Resolv. autorización y disposición gasto. 
2620: Disp. cese nombramiento interino Conserje. 
2622: Convocatoria sesión ordinaria JGL 17/07/08. 
2623: Aprob. ordenación de pagos. 
2624: Aprob. autorización, disposición y reconoc. de obligación. 
2625: Aprob. ordenación de pago. 
2626: Ord. pago no presupuestario. 
2627: Aprob. liquidaciones. 
2628: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2629: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2630: Aprob. reconocimiento de obligaciones. 
2631: Aprob. ordenación de pagos. 
2632: Aprob. relación definitiva aspirantes Técnico de Gestión Urbanística. 
2635: Aprob. reconocimiento de obligaciones. 
2636: Aprob. ordenación de pagos. 
2637: Disp. anular autorización, disposición y reconoc. de obligación. 
2638: Disp. anular ordenación de pago. 
2639: Aprob. autorizaciones, disposiciones y reconoc. de obligaciones. 
2640: Aprob. ordenación de pagos. 
2641: Aprob. autorizaciones, disposiciones y reconoc. de obligaciones. 
2642: Aprob. ordenación de pagos. 
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2643: Ord. devolución de garantías. 
2644: Resolv. Discrepancia planteada. 
2645: Disp. delegar repres. Ayto. en Diligencias Urgentes nº 157/2008. 
2646: Disp. contratación laboral temporal Aux. Administrativo. 
2647: Disp. abono servicios prestados fuera de la jornada laboral. 
2649: Resolv. rectificar padrón tasa por recogida de basura. 
2650: Resolv. anulación providencia de apremio. 
2651: Resolv. anular liquidación. 
2652: Otorgando representación y defensa Ayto. en recurso nº 574/2008. 
2653: Otorgando representación y defensa Ayto. en recurso nº 480/2008. 
2654: Otorgando representación y defensa Ayto. en recurso nº 482/2008. 
2661: Disp. prorrogar contrato servicio de limpieza dependencias mpales. 
2662: Aprob. ordenación de pagos no presupuestarios. 
2663: Aprob. autorizaciones, disposiciones y reconoc. de obligaciones. 
2664: Aprob. ordenación de pagos. 
2665: Aprob. reconoc. de obligaciones y ordenación de pagos. 
2666: Aprob. autorizaciones, disposiciones y reconoc. de obligaciones. 
2667: Aprob. ordenación de pagos. 
2668: Aprob. liquidación. 
2669: Aprob. autorizaciones, disposiciones y reconoc. de obligaciones. 
2670: Aprob. ordenación de pagos. 
2673: Disp. contratación laboral temporal Trabajadora Social. 
2676: Otorgando representación y defensa Ayto. recurso nº 364/2008.   
2677: Otorgando representación y defensa Ayto. Juicio de Faltas nº 129/2008. 
2681: Aprob. autorización, disposición y reconoc. de obligaciones.   
2682: Aprob. ordenación de pagos. 
2683: Disp. nombramiento Técnico de Gestión Urbanística. 
2684: Disp. contratación laboral temporal Oficial Electricista. 
2691: Disp. contratación operación de Tesorería a corto plazo. 
 
 

COMISIÓN INFORMATIVA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, 
COMERCIO, INDUSTRIA, COMUNICACIÓN, PLAYAS, DEPORTE Y 
JUVENTUD 

 

Nº 2481 (07.07.2008) A Nº 2687 (22.07.2008) 
 

Nº 
2481: Conv. sesión ordinaria Com. Inf. de Cultura, Turismo..., 

10/7/08. 
2556: Disp. clausura actividad de pub en Avda. País Valencia 32. 
2656: Resolv. remisión expte. actividad. 
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2657: Resolv. remisión expte. actividad.  
2658: Disp. declarar validada comunicación inicio actividad. 
2659: Disp. declarar validada comunicación inicio actividad. 
2686: Resolv. remisión expte. actividad. 
2687: Resolv. remisión expte. actividad.  
 
 
 
 
 
COMISION INFORMATIVA MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES, 

FIESTAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PLAN COLOR, EDUCACIÓN, 
SANIDAD, IGUALDAD Y NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA   

 
Nº 2478 (04.07.2008) A Nº 2633 (16.07.2008) 

 

Nº 
2478: Conv. sesión ordinaria Com. Inf. de Asuntos Sociales..., 8/7/08. 
2530: Conv. sesión ordinaria Consejo Local de Participación Ciudadana. 
2633: Aprob. solicitudes PEIs. 
  
 
 
 

COMISION INFORMATIVA MUNICIPAL DE VÍAS PÚBLICAS, 
SERVICIOS TÉCNICOS, LIMPIEZA URBANA, AGUAS, CEMENTERIO Y 
TRANSPORTE.  

 
Nº 2448 (02.07.2008) A Nº 2660 (17.07.2008) 

 

Nº 
2448: Aprob. acometida agua provisional chiringuito playa centro Arsenal. 
2449: Aprob. acometida agua definitiva en Ptda. Foietes Damunt L’Horta 41. 
2450: Aprob. acometida agua de obra en zona ind. del Torres. 
2451: Aprob. acometida alcantarillado en c/ Campello 4. 
2452: Aprob. prolongación de red para agua deftva. en c/ Campello 4. 
2453: Aprob. acometida agua usos comunes en c/ Campello 4. 
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2454: Aprob. acometida agua definitiva en c/ Campello 4. 
2455: Aprob. acometida agua definitiva en Ptda. Foietes Damunt L’Horta 25. 
2456: Aprob. acometida agua contra incendios en c/ Campello 4. 
2477: Conv. sesión ordinaria Com. Inf. de Vías Públicas, Serv. Téc..., 8/7/08. 
2621: Permiso traslado restos Cementerio Mpal. 
2660: Disp. tomar nota embargo en rel. Licencia de Auto-Taxi. 
   

No se producen intervenciones. 
 

La Corporación se da por enterada. 
 
7.- PRECS I PREGUNTATS. 
 
El Sr. Jaime Lloret Lloret (PP) pregunta por el Parque Litoral de la 

Malladeta y  los terrenos cedidos, y solicita que el Ayuntamiento recupere la 
titularidad de los terrenos en tanto el Ministerio pueda actuar. 

 
El Sr. Gaspar Lloret Valenzuela (Alcalde Presidente)  manifiesta que el 

Director de Costas ha indicado que en breve se iniciarán las actuaciones en la 
playa de la Malladeta y el Racó del Conill. También tenemos pendiente el 
paseo Marítimo desde 2006 y parece ser que va a ponerse en marcha, las 
cosas van como van. 

 
El Sr. Jaime Lloret Lloret (PP) manifiesta que desde enero a ahora hay 

71 actos presuntos, ruega  se les facilite la información. 
 
El Sr. Gaspar Lloret Valenzuela (Alcalde Presidente) manifiesta que 

cuando hay acto presunto se facilita, a veces lo que piden es complicado. Han 
pedido más de 1400 fotocopias, expedientes completos como el Atrium Beach. 
Ellos han tenido también actos presuntos, de los cuales no se ha facilitado la 
información. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden del 
Sr. Alcalde, siendo las 20:30 horas, de lo que yo, el Secretario General, 
CERTIFICO. 
 

El Alcalde, El Secretario General, 
  
  
  
  

Fdo.: Gaspar Lloret Valenzuela Fdo.: Vicent Ferrer Mas 
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