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 2.1 Donar compte de l’escrit signat per Francisco Javier Chordà Sancho, de 27 de novembre de 
2006, remés als portaveus dels grups municipals, pel que fa a la “proposta de moció” que ha d’aprovar 
el Ple de la corporació. 
 3r) Dictàmens de la Comissió Municipal Informativa d’Urbanisme, Personal, Foment Local i 
Administració, de data 27 de novembre de 2006: 

3.1 Examen i, si escau, aprovació de la submissió al tràmit d’informació pública de la modificació 
núm. 2 de les vigents Normes Urbanístiques del Pla General, sobre usos detallats zones industrial sol urbà 
(Exp. núm. 06-1102/06-PG). 

3.2 Proposta de la portaveu del Grup Mixt, de designació del Sr. Cándido Jiménez Gómez, com a 
vocal titular, i la Sra. Lucia Bo Magraner, com a vocal suplent, en qualitat de representants del mencionat 
grup en el Consell Agrari Municipal, en lloc de l’actual representació. 
 4t) Dictàmens de la Comissió Municipal Informativa d’Economia, Hisenda i Especial de 
Comptes, de data 28 de novembre de 2006: 

4.1 Dictamen de l’expedient 13-145/2006, de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2006 
 5é) Dictàmens de la Comissió Municipal Informativa Permanent de Serveis Públics, Contractació 
i Obres, de data 29 de novembre de 2006: 

5.1 Adhesió a diversos serveis mancomunats (Exp. 08-161/06). 
5.2 Sol·licitud de reducció del cànon de la concessió del servei d’aigua potable i clavegueram anys 

2001, 2002 i 2003. 
5.3 Revisió del cànon del servei d’aigua potable i clavegueram per modificació de tarifes. 
6é) Proposició de l’Alcaldia-presidència d’ajornament del ple ordinari del mes de gener de 2007, 

del 8 al 15 de gener de 2007. 
7é) Despatx extraordinari per motius d’urgència. 
7.1 Moció rectificació puntual anticipada de l’inventari de béns corresponent als exercicis 2004 i 

2005 (exp. 06-1133/06).  
 
II. Part de control i fiscalització de l’actuació dels següents òrgans de govern: Alcaldia-

presidència i regidors amb facultats delegades. 
 II.1) Fiscalització de les resolucions i decrets adoptats pels òrgans de govern unipersonals, des 
de l’última sessió plenària (art. 11 Reglament Orgànic Municipal). 

II.2) Precs i preguntes. 
II.2..1. Precs i preguntes que formula el regidor portaveu del Grup BNV, Sr. Bononat Escrihuela. 
II.2.1.1 Prec sobre impediments per als minusvàlids amb motiu d’obres. 
 

  
I 

PART RESOLUTIVA 
 

1r) APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL SEGÜENT ESBORRANY D’ACTA DE L’AJUNTAMENT 
PLE: 

 
1.1 SESSIÓ ORDINÀRIA 12/06 DE 6 DE NOVEMBRE DE 2006. 
La presidència pregunta als assistents si han de formular alguna observació a l’acta de la sessió 

de l’Ajuntament Ple, de caràcter ordinària, número 12/06, celebrada el passat dilluns dia 6 de novembre 
de 2006, la qual ha estat distribuïda reglamentàriament. 

 
Com que no s’ha formulat cap observació, el Sr. President proclama aprovada, per unanimitat 

dels dèsset regidors que assistixen a la present sessió, dels dèsset que de dret componen la corporació 
municipal, l’acta de la mencionada sessió, de conformitat amb l’article 11 del vigent Reglament Orgànic 
Municipal, i ordena la seua transcripció al llibre d’actes, d’acord amb l’article 110.2 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic dels Entitats Locals. 

 
 2n) DONAR COMPTE DE LA SEGÜENT CORRESPONDÈNCIA D’INTERÉS MUNICIPAL: 
 2.1 DONAR COMPTE DE L’ESCRIT SIGNAT PER FRANCISCO JAVIER CHORDÀ SANCHO, 
DE 27 DE NOVEMBRE DE 2006, REMÉS ALS PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS, PEL QUE 
FA A LA “PROPOSTA DE MOCIÓ” QUE HA D’APROVAR EL PLE DE LA CORPORACIÓ. 
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 El secretari dóna compte de l’escrit de referència pel que fa a la “proposta de moció” a aprovar 
per la Corporació Municipal i que literalment diu així: 
 
 “Moció que presenta ___, portaveu del Grup ___ al Ple d’aquest Ajuntament sobre l’accessibilitat 
de les persones amb mobilitat reduïda. 
 La Constitució Espanyola de 1978, en l’article 9.2 estableix que correspon als poders públics 
promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu siguen reals i efectives i remoure els 
obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud. En aquest context, l’article 49 conté un 
manament als poders públics perquè realitzen una política d’integració dels disminuïts físics, sensorials i 
psíquics i els emparen per al gaudiment dels drets reconeguts en el títol I de la nostra carta magna. 
 Per complir aquest manament constitucional, es va dictar la Llei 13/1982, de 7 d’abril, 
d’Integració Social dels Minusvàlids, que arreplega, en el títol IX, una sèrie de mesures per a afavorir la 
mobilitat i accessibilitat d’aquest col·lectiu, i insta les administracions públiques a aprovar les normes 
urbanístiques i arquitectòniques bàsiques necessàries. 
 Diverses administracions, entre les quals hi ha la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de 
Tavernes, han desplegat lleis i reglaments específics per a donar compliment al manament 
constitucional. 
 Concretament, el Reglament Municipal per a la Integració de Disminuïts Físics, Psíquics i 
Sensorials de Tavernes de la Valldigna, aprovat en el Ple de 1994, en l’article 1.2 fixa com a objectius 
“fer efectiu el dret de tots els disminuïts físics, sensorials i psíquics de Tavernes a la plena integració en 
la societat on viuen” i “sensibilitzar els seus ciutadans perquè col·laboren en l’eliminació dels obstacles 
que dificulten la vida normal de les persones disminuïdes físiques, sensorials i psíquiques”. 
 Tot i que els drets dels disminuïts es troben suficientment fonamentats amb les distintes 
normatives estatals, autonòmiques i municipals, la realitat en el cas de la ciutat de Tavernes és que 
l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda resulta encara deficient, segons ha denunciat 
recentment un ciutadà usuari de cadira de rodes. La seua reivindicació ha arribat al nostre Ajuntament 
per registre d’entrada i acompanyada d’un dossier fotogràfic amb els distints llocs de la ciutat que 
incompleixen la normativa d’accessibilitat i impedeixen fer efectiu el seu dret de poder-s’hi moure 
lliurement. És coneguda també la forta repercussió social i mediàtica que ha tingut l’esmentada 
reivindicació, a la qual han donat el seu suport prop de 7000 persones i 22 col·lectius, a més d’haver 
estat publicat en tots els diaris de la Comunitat, ràdios locals, comarcals i nacionals, així com a TVE. 
 El debat sobre l’accessibilitat de Tavernes no s’ha de centrar en la mera exposició de tot allò 
que l’Ajuntament ha realitzat en els últims anys i que, d’altra banda, li ve imposat per les normatives 
esmentades, sinó en les actuacions concretes que a dia d’avui no estan fetes o que estan mal fetes, i 
que impedeixen a ciutadans i ciutadanes de Tavernes desplaçar-se lliurement per la ciutat. 
 Pels anteriors arguments, el Grup___, proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 Primer. Que les rampes d’accés dels edificis públics complisquen la normativa d’accessibilitat, ja 
siguen definitius o provisionals (com és el cas de la biblioteca municipal, que fa molts anys que està 
ubicada a la Plaça Major). Les rampes que s’han improvisat a l’entrada de l’Ajuntament no compleixen la 
normativa. 
 Segon. Que les rampes mal acabades que formen un escaló amb la vorera respecte de la 
carretera, es reformen adequadament per tal que estiguen a nivell de la carretera, sense ressalt. 
 Tercer. Que les rampes orientades a un encreuament de carretera es refacen a fi que 
coincidisquen amb els passos de vianants i tinguen el pendent adequat, tant transversal com 
longitudinal, i no valga l’excusa que la seua ubicació l’ha definida la Policia Local. Cada funcionari té 
atribuïdes unes competències determinades i la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, 
d’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació indica 
clarament en l’article 35 quines són les persones responsables. 
 Quart. Que es facen rampes en tots els passos de vianants que ara no en tenen, d’acord amb la 
normativa d’accessibilitat. 
 Cinquè. Que totes les obres que s’estan fent o es facen en un futur es senyalitzen 
adequadament, de manera que no impedisquen ni inutilitzen les poques rampes de què disposem, tant 
per als vianants com per als usuaris de cadira de rodes. 
 Sisè. Que tots els passos de vianants que s’han elevat per a reduir la velocitat, s’acaben 
correctament de forma que estiguen a nivell de les voreres, i que el canvi de pendent allà on hi ha una 
rampa feta siga suau per tal de poder accedir d’una manera segura a la vorera. 
 Setè. Que s’incloga en els pressupostos de 2007 la quantitat necessària per donar resposta als 
punts anteriors el més ràpid possible”. 
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 Tot seguit el secretari llig la moció, que havia estat consensuada per tots els grups polítics, 
moments abans d’iniciar-se el Ple i que literalment diu així: 
 
 “Moció que presenten tots els grups polítics amb representació en este Ajuntament sobre 
l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. 
 La Constitució Espanyola de 1978, en l’article 9.2 estableix que correspon als poders públics 
promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu siguen reals i efectives i remoure els 
obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud. En aquest context, l’article 49 conté un 
manament als poders públics perquè realitzen una política d’integració dels disminuïts físics, sensorials i 
psíquics i els emparen per al gaudiment dels drets reconeguts en el títol i de la nostra carta magna. 
 Per complir aquest manament constitucional, es va dictar la Llei 13/1982, de 7 d’abril, 
d’Integració Social dels Minusvàlids, que arreplega, en el títol IX, una sèrie de mesures per a afavorir la 
mobilitat i accessibilitat d’aquest col·lectiu, i insta les administracions públiques a aprovar les normes 
urbanístiques i arquitectòniques bàsiques necessàries. 
 Diverses administracions, entre les quals hi ha la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de 
Tavernes, han desplegat lleis i reglaments específics per a donar compliment al manament 
constitucional. 
 Concretament, el Reglament Municipal per a la Integració de Disminuïts Físics, Psíquics i 
Sensorials de Tavernes de la Valldigna, aprovat en el Ple de 1994, en l’article 1.2 fixa com a objectius 
“fer efectiu el dret de tots els disminuïts físics, sensorials i psíquics de Tavernes a la plena integració en 
la societat on viuen” i “sensibilitzar als seus ciutadans perquè col·laboren en l’eliminació dels obstacles 
que dificulten la vida normal de les persones disminuïdes físiques, sensorials i psíquiques”. 
 Tot i que els drets dels disminuïts es troben suficientment fonamentats amb les distintes 
normatives estatals, autonòmiques i municipals, la realitat en el cas de la ciutat de Tavernes és que 
l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda resulta encara deficient segons ha denunciat 
recentment un ciutadà usuari de cadira de rodes. La seua reivindicació ha arribat al nostre Ajuntament 
per registre d’entrada y acompanyada d’un dossier fotogràfic amb els distints llocs de la ciutat que 
incompleixen la normativa d’accessibilitat i impedeixen fer efectiu el seu dret de poder-s’hi moure 
lliurement. És coneguda també la forta repercussió social i mediàtica que ha tingut l’esmentada 
reivindicació, a la qual han donat el seu suport prop de 7000 persones i 22 col·lectius, a més d’haver 
estat publicat en tots els diaris de la Comunitat, ràdios locals, comarcals i nacionals així com a la TVE. 
 El debat sobre l’accessibilitat de Tavernes s’ha de centrar en les actuacions concretes que a dia 
d’avui no estan fetes o que estan mal fetes i que impedeixen a ciutadans i ciutadanes de Tavernes 
desplaçar-se lliurement per la ciutat. 
 Pels anteriors arguments, tots els grups polítics amb representació en aquest Ajuntament 
proposen al Ple l’adopció dels acords següents: 
 Primer. Que les rampes d’accés dels edificis públics complisquen la normativa d’accessibilitat, 
ja siguen definitius o provisionals. 
 Segon. Que les rampes mal acabades que formen un escaló amb la vorera respecte de la 
carretera, es reformen adequadament per tal que estiguen a nivell de la carretera, sense ressalt. 
 Tercer. Que les rampes orientades a un encreuament de carretera, es refacen a fi que 
coincidisquen amb els passos de vianants i tinguen el pendent adequat, tant transversal com 
longitudinal. 
 Quart. Que es facen rampes en tots els passos de vianants que ara no en tenen, d’acord amb la 
normativa d’accessibilitat. 
 Cinquè. Que totes les obres que s’estan fent o es facen en un futur, es senyalitzen 
adequadament de manera que no impedisquen ni inutilitzen les poques rampes de què disposem, tant 
per als vianants com per als usuaris de cadira de rodes. 
 Sisè. Que tots els passos de vianants que s’han elevat per a reduir la velocitat, s’acaben 
correctament de forma que estiguen a nivell de les voreres i que el canvi de pendent allà on hi ha una 
rampa feta, siga suau per tal de poder accedir d’una manera segura a la vorera. 
 Setè. Que s’incloga en els pressupostos de 2007 la quantitat necessària per donar resposta als 
punts anteriors el més ràpid possible. 
 

La presidència obri el debat i demanen la paraula els regidors següents, les intervencions dels 
quals es resumixen tot seguit:  
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 La Sra. Bo Magraner, del Grup Mixt, considera que la proposta està justificada per les 
necessitats urgents del col·lectiu de discapacitats, recollides també per la normativa, i perquè cal facilitar 
l’accessibilitat a Tavernes. 
 
 El Sr. Bononat Escrihuela, del Grup BNV, recorda que fa 12 anys que es va aprovar un 
reglament municipal sobre este tema però que s’ha fet menys del que caldria i la societat ha perdut 
sensibilitat, fins i tot els polítics no han estat tan diligents com hauria calgut en l’aplicació del reglament. 
Demana al col·lectiu de discapacitats que mantinga la campanya perquè no decaiga la sensibilització, i 
al govern que consigne pressupostàriament fons per a aconseguir una ciutat accessible. 
 
 El Sr. Blasco Estruch, del Grup PSPV-PSOE, opina que, en estos últims anys, les 
administracions -en general- no han tingut prou en compte el col·lectiu de discapacitats i que és 
important pal·liar el problema i cobrir, almenys, les necessitats bàsiques dels disminuïts. S’alegra que hi 
haja mobilització ciutadana en la societat. 
 
 L’Alcaldia-presidència es compromet a destinar una partida del pressupost del 2007 per a fer 
les obres incloses en la moció, a banda de destinar 50.000€ per a subvencionar els locals privats de 
pública concurrència que facen obres d’adaptació per a minusvàlids (subvencions fins al 75% amb un 
màxim de 1.000 per local). Finalment, felicita el col·lectiu per despertar la consciència social i política, i 
demana disculpes pels errors comesos. 
 
 Acabades les intervencions es sotmet directament a votació la moció consensuada que ha estat 
transcrita, i l’Ajuntament en Ple, per dèsset (17) vots a favor dels regidors presents en el moment de la 
votació (Srs. Pérez Mifsud, Vidal Almiñana, Bono Bosch, Ribis Grau, Talens Mollà, Langa Felis i Sres. 
Mifsud Tormo, Espí Felis, i Ibáñez Tejerina, del Grup Popular; Blasco Estruch, Santos-Juanes Martí, 
Vercher Fèlix i Sra. Garcia Medina, del Grup PSPV-PSOE; Bononat Escrihuela i Clar Nadal, del Grup Bloc 
Nacionalista Valencià; i Sra. Bo Magraner i Jiménez Gómez, del Grup Mixt), dels dèsset (17) regidors que 
de dret componen la corporació municipal, que suposa unanimitat, aprova, i el Sr. Alcalde-president 
proclama adoptat, el següent ACORD: 
 
 La Constitució Espanyola de 1978, en l’article 9.2 estableix que correspon als poders públics 
promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu siguen reals i efectives i remoure els 
obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud. En aquest context, l’article 49 conté un 
manament als poders públics perquè realitzen una política d’integració dels disminuïts físics, sensorials i 
psíquics i els emparen per al gaudiment dels drets reconeguts en el títol i de la nostra carta magna. 
 Per complir aquest manament constitucional, es va dictar la Llei 13/1982, de 7 d’abril, 
d’Integració Social dels Minusvàlids, que arreplega, en el títol IX, una sèrie de mesures per a afavorir la 
mobilitat i accessibilitat d’aquest col·lectiu, i insta les administracions públiques a aprovar les normes 
urbanístiques i arquitectòniques bàsiques necessàries. 
 Diverses administracions, entre les quals hi ha la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de 
Tavernes, han desplegat lleis i reglaments específics per a donar compliment al manament 
constitucional. 
 Concretament, el Reglament Municipal per a la Integració de Disminuïts Físics, Psíquics i 
Sensorials de Tavernes de la Valldigna, aprovat en el Ple de 1994, en l’article 1.2 fixa com a objectius 
“fer efectiu el dret de tots els disminuïts físics, sensorials i psíquics de Tavernes a la plena integració en 
la societat on viuen” i “sensibilitzar als seus ciutadans perquè col·laboren en l’eliminació dels obstacles 
que dificulten la vida normal de les persones disminuïdes físiques, sensorials i psíquiques”. 
 Tot i que els drets dels disminuïts es troben suficientment fonamentats amb les distintes 
normatives estatals, autonòmiques i municipals, la realitat en el cas de la ciutat de Tavernes és que 
l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda resulta encara deficient segons ha denunciat 
recentment un ciutadà usuari de cadira de rodes. La seua reivindicació ha arribat al nostre Ajuntament 
per registre d’entrada y acompanyada d’un dossier fotogràfic amb els distints llocs de la ciutat que 
incompleixen la normativa d’accessibilitat i impedeixen fer efectiu el seu dret de poder-s’hi moure 
lliurement. És coneguda també la forta repercussió social i mediàtica que ha tingut l’esmentada 
reivindicació, a la qual han donat el seu suport prop de 7000 persones i 22 col·lectius, a més d’haver 
estat publicat en tots els diaris de la Comunitat, ràdios locals, comarcals i nacionals així com a la TVE. 
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 El debat sobre l’accessibilitat de Tavernes s’ha de centrar en les actuacions concretes que a dia 
d’avui no estan fetes o que estan mal fetes i que impedeixen a ciutadans i ciutadanes de Tavernes 
desplaçar-se lliurement per la ciutat. 
 
 Pels anteriors arguments, l’Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda: 
 
 PRIMER. Que les rampes d’accés dels edificis públics complisquen la normativa d’accessibilitat, 
ja siguen definitius o provisionals. 
 
 SEGON. Que les rampes mal acabades que formen un escaló amb la vorera respecte de la 
carretera, es reformen adequadament per tal que estiguen a nivell de la carretera, sense ressalt. 
 
 TERCER. Que les rampes orientades a un encreuament de carretera, es refacen a fi que 
coincidisquen amb els passos de vianants i tinguen el pendent adequat, tant transversal com 
longitudinal. 
 
 QUART. Que es facen rampes en tots els passos de vianants que ara no en tenen, d’acord amb 
la normativa d’accessibilitat. 
 
 CINQUÈ. Que totes les obres que s’estan fent o es facen en un futur, es senyalitzen 
adequadament de manera que no impedisquen ni inutilitzen les poques rampes de què disposem, tant 
per als vianants com per als usuaris de cadira de rodes. 
 
 SISÈ. Que tots els passos de vianants que s’han elevat per a reduir la velocitat, s’acaben 
correctament de forma que estiguen a nivell de les voreres i que el canvi de pendent allà on hi ha una 
rampa feta, siga suau per tal de poder accedir d’una manera segura a la vorera. 
 
 SETÈ. Que s’incloga en els pressupostos de 2007 la quantitat necessària per donar resposta als 
punts anteriors el més ràpid possible. 
 
 3r) DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA D’URBANISME, 
PERSONAL, FOMENT LOCAL I ADMINISTRACIÓ, DE DATA 27 DE NOVEMBRE DE 2006: 

3.1 EXAMEN I, SI ESCAU, APROVACIÓ DE LA SUBMISSIÓ AL TRÀMIT 
D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 2 DE LES VIGENTS NORMES 
URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL, SOBRE USOS DETALLATS ZONES INDUSTRIAL 
SOL URBÀ (EXP. NÚM. 06-1102/06-PG). 

El secretari llig el títol del punt de l’ordre del dia de referència, corresponent a la proposta 
d’acord de la Regidoria Delegació d’Urbanisme, Personal, Foment Local i Administració, que ha estat 
dictaminada en la Comissió Municipal Informativa Permanent d’Urbanisme, Personal, Foment Local i 
Administració, en data 27 de novembre de 2006, i que es sotmet a votació en el present punt. 
 

La presidència obri el debat i no demana la paraula cap regidor, per la qual cosa es sotmet 
directament a votació la proposta d’acord continguda en la proposició. 
 
 L’Ajuntament en Ple, sense debat i per dèsset (17) vots a favor dels regidors presents en el 
moment de la votació (Srs. Pérez Mifsud, Vidal Almiñana, Bono Bosch, Ribis Grau, Talens Mollà, Langa 
Felis i Sres. Mifsud Tormo, Espí Felis, i Ibáñez Tejerina, del Grup Popular; Blasco Estruch, Santos-Juanes 
Martí, Vercher Fèlix i Sra. Garcia Medina, del Grup PSPV-PSOE; Bononat Escrihuela i Clar Nadal, del 
Grup Bloc Nacionalista Valencià; i Sra. Bo Magraner i Jiménez Gómez, del Grup Mixt), dels dèsset (17) 
regidors que de dret componen la corporació municipal, que suposa unanimitat, aprova, i el Sr. Alcalde-
president proclama adoptat, el següent ACORD: 
 

Amb relació a l’expedient que s’instruïx per a la modificació puntual núm. 2 de les Normes 
Urbanístiques del Pla General de Tavernes de la Valldigna, escau adoptar el present acord sobre la 
base dels següents 
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