
 

ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

CICE/2018/3 La comissió informativa de l'àrea de cultura i educació 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 13 / març / 2018 

Durada Des de les 13:45 fins a les 14.15 hores 

Lloc Saló de sessions 

Presidida per María Begoña López Branchat 

Secretaria Miriam Quintero Arnau

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

Grup Municipal Nom i Cognoms Assisteix

Presidenta - PSPV María Begoña López Branchat SI

TSV Enric Pla Vall SI

TSV Mª Carmen Ruiz Rueda SI

TSV David Adell Miralles SÍ

PSPV Marc Albella Esteller SI

COMPROMÍS Doménec Fontanet i Llàtser SI

PP Carla Miralles Castella SI

PP Luis Gandia Querol SI

PP Amparo Martínez Albiol SI 

PP Ana Belén Matamoros Centelles SÍ

AC Josep Lluís Batalla Callau SÍ

PVI María Dolores Miralles Mir NO

Excuses presentades: María Dolores Miralles Mir (per motius d’agenda)

 



 

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Se sotmet a votació l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 13 de febrer de 
2018, que prèviament s'ha distribuït a tots els membres juntament amb la convocatòria i 
l'ordre del dia de la present sessió.

La Presidència pregunta als assistents si  volen fer alguna observació a l'esborrany de 
l'acta de la sessió de data 13 de febrer de 2018.

No havent-se fet cap observació, s'aprova per unanimitat l'esborrany de l'acta de la sessió 
anterior. 

2.- Despatx extraordinari.

DE 1.- Expedient 677/2018.- Llicència Urbanística d’Obres Menors (rètol publicitari 
Casa Sendra, plaça Jovellar, 7)

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Sotmesa  a  votació  la  urgència  de  la  proposta  aquesta  s'aprova  per  unanimitat  dels 
assistents.

A la vista de l’informe emés per l’arquitecta municipal en data 5 de març de 2018:

«INFORME TÉCNICO 

Ana N. Arnau Paltor Arquitecta Municipal de este Ayuntamiento, en relación a la solicitud 
de informe en relación al asunto de referencia, 

INFORMA:

Se me solicita informe acerca de la instalación de un rótulo publicitario en el número 7 de 
la Plaza Jovellar, desde el punto de vista de la salvaguarda de los posibles valores del 
entorno en el que se sitúa:

La edificación en la que se pretende instalar el rótulo se encuentra incluida en el Catálogo 
de Bienes y Espacios protegidos de Vinaròs. Concretamente es el n.º 6 del Catálogo del 

 



 

Patrimonio Arquitectónico del término de Vinaròs. Con un nivel de Integración parcial y un 
Grado de Intervención 3.

A la vista de la ausencia de plan especial en el Nucleo  Histórico  y de la escasa entidad 
de la intervención solicitada, se emite el presente informe por la Arquitecta Municipal , sin 
perjuicio de lo que determine la Comisión de Cultura,  del Ayuntamiento en cumplimiento 
de lo descrito en el artículo  3.30 del PGOU. 

Los artículos 38 y 39 citados de la Ley 4/1998 establecen entre otros:

“k) El Plan contendrá criterios relativos al ornato de edificios, espacios libres y viales en  
su relación con la escena o paisaje urbano,  de modo que garantice y acreciente sus  
valores y la percepción de los mismos. En lo que respecta a los inmuebles, regulará, con  
carácter limitativo, el establecimiento o la instalación de accesorios tales como toldos,  
marquesinas, dispositivos luminosos o cualesquiera otros prominentes o sobrepuestos a  
su  envolvente  arquitectónica.  Igualmente  asegurará  la  recuperación  del  aspecto,  
ornamento y cromatismo característicos de las edificaciones, implantando, para aquellas  
que carezcan de referentes propios, que sean remodelables o de nueva construcción, la  
correspondiente carta de color y repertorio de acabados a los que atenerse, y para todas,  
en general, las prescripciones técnicas que condicionen la iluminación de exteriores. En  
lo que respecta a espacios o viales, regulará la reposición o renovación de pavimentos, el  
ajardinamiento  y  arbolado,  el  mobiliario  urbano,  las  señalizaciones,  la  eliminación  de  
barreras  arquitectónicas,  el  alumbrado  y  demás  elementos  ambientales.  Asimismo  
regulará la asignación de uso y ocupación, teniendo particularmente en consideración el  
mantenimiento de las prácticas rituales o simbólicas tradicionales. 

l) El Plan prohibirá la publicidad exterior en cualquiera de sus formatos y soportes de  
fijación (mástiles, vallas, paneles, carteles, lonas, toldos, etc.) así como aquella que utilice  
medios acústicos, de proyección o de generación de imágenes, salvo la de actividades  
cívicas, culturales o eventos festivos que, de manera ocasional, reversible y por tiempo  
limitado puedan ser autorizables a través del procedimiento que se determine. Mediante  
una regulación estricta sobre presentación, tamaño y ubicación, podrá excepcionarse de  
tal prohibición la publicidad que se inserte en mobiliario urbano de titularidad o concesión  
pública. Las lonas o tejidos protectores de las obras de rehabilitación, reforma o nueva  
construcción de fachadas serán de aspecto neutro e uniforme, de gramaje que permita la  
mayor transparencia posible, sin que sean aceptables otras grafías o rotulaciones que las  
determinadas  por  las  ordenanzas  municipales  para  la  identificación  legal  de  las  
actuaciones, salvo que reproduzcan impresas en ella y a escala real, las fachadas que  
cubren, en cuyo caso la normativa del Plan podrá permitir la incorporación, de manera  
discreta y en extensión inferior al 15% de la superficie, de identificaciones o mensajes  
publicitarios.  No  se  consideran  publicidad  a  los  efectos  del  presente  apartado  los  
indicadores y la rotulación de establecimientos que sean identificativos de las marcas  
corporativas y de la actividad que en ellos se desarrolle. El Plan establecerá la normativa  
reguladora que garantice su integración armónica en los edificios y  en el  paisaje del  
conjunto.”

 



 

Respecto a los rótulos publicitarios el PGOU en su art. 3.27 establece:

“4. Para todas las categorías de protección queda prohibida la instalación de rótulos de 
carácter comercial o similar que altere la estructura arquitectónica o la oculte, insertos en  
la  fachada  del  inmueble,  debiendo  eliminarse  los  existentes  que  produzcan  dichos  
efectos cuando se solicite licencia para obras que impliquen ampliación de volumen o  
remodelación integral  en el  edificio protegido.  Se exceptúan los que se adosen a los  
huecos de la planta baja cuando su superficie no exceda de un metro cuadrado y los que  
se integren formalmente en el cerramiento o acristalamiento de dichos huecos.”

Al  margen  de  estas  determinaciones,  el  PGOU  también  establece  ciertos  criterios 
estéticos generales en sus artículos 5.54 a 5.63. 

Así el art. 5.54 determina:

“  Artículo 5.54. Tratamiento de las plantas bajas.

En las obras en los edificios que afecten a la planta baja, ésta deberá armonizar con el  
resto de la fachada.”

Así mismo, en la ordenanza particular de la zona de ordenación del casco histórico se  
establece :

Art. 6.10. :

“...Las fachadas de plantas bajas estarán formalmente integradas en la composición del  
edificio y se tratarán con idénticos materiales y tonalidad que el resto de la misma.” 

El rótulo acerca del cual se solicita informe, a juicio de quien suscribe,  no supone un 
menoscabo de las condiciones estéticas del edificio en el que se sitúa ajustándose 
a las condiciones descritas en los artículos anteriormente transcritos. 

A  la  vista  de  lo  anterior,  y  a  falta  de  criterios  objetivos  y  normalizados  más 
pormenorizados,  a  través del  correspondiente  instrumento  y  considerando  además el 
contexto en el que se situá, y la percepción del local en el mismo, esta técnico no ve 
inconveniente en la concesión de la licencia solicitada.»

DE 2.- Expedient 2578/2018.-  Proposta del Grup Municipal TSV en contra del recurs 
d’insconstitucionalitat a la Llei Valenciana de la Funció Social de l’Habitatge. 

Favorable
Tipus de votació:  Ordinària

A favor: 6 vots (3 vots TSV, 2 vots PSPV i 
1 vot COMPROMÍS) 

En contra: 4 vots (PP) 
Abstencions: 1 abstenció (AC)

Absents: 0

 



 

Sotmesa a votació la urgència de la proposta aquesta s'aprova per unanimitat dels assistents.

A  la  vista  de  la  proposta  presentada  pel  Grup  Municipal  TSV  contra  el  recurs 
d’inconstitucionalitat interposat  pel Partit Popular a la Llei Valenciana de la Funció Social de 
l’Habitatge:

«MOCIÓ  DEL  GRUP  TOTS  i  TOTES  SOM  VINARÒS  CONTRA  EL  RECURS 
D'INCONSTITUCIONALITAT  INTERPOSAT  PEL  PARTIT  POPULAR  A  LA  LLEI 
VALENCIANA DE LA FUNCIÓ SOCIAL DE L'HABITATGE.

El passat  3 de novembre de 2017 el  Consell  de Ministres va aprovar un acord per a 
sol·licitar  al  president  del  Govern,  Mariano  Rajoy  Brey,  la  interposició  d'un  recurs 
d'inconstitucionalitat contra la llei 2/2017 de 3 de febrer de la Generalitat Valenciana per la 
funció  social  de  l'habitatge.  L'Executiu  considera  que  la  competència  és  de  caràcter 
estatal i el Govern de la Generalitat s'hauria atribuït funcions que no li corresponen.

Les raons que argumenten sobre què la llei envaeix competències estatals són excuses, 
que  posen  de  manifest  la  falta  de  voluntat  política  del  Partit  Popular  per  a  afrontar 
l'emergència habitacional. El PP no li importa que el dret a l'habitatge estigue recollit en la 
Constitució Espanyola (art. 47), en l'Estatut d'Autonomia, en la Declaració Universal dels 
Drets Humans (art. 11) i en el Pacte Internacional de Drets  Econòmics Socials i Culturals 
(art. 11).

Igualment, la nova Agenda Urbana de les Nacions Unides (Habitat III) així com la futura 
Agenda Urbana de la Unió Europea, exigeixen que l'habitatge sigui una de les principals 
prioritats en els eixos polítics dels governs, reforçant el dret de totes les persones a un 
habitatge en condicions, digna, com un element clau del dret a una vida sense cap tipus 
de discriminació, incloent la de gènere. 

L'habitatge  es  converteix,  per  tant,  en  un  element  inseparable  del  desenvolupament 
socioeconòmic, de manera que l'accés a un habitatge adequat i assequible és essencial. 
Així, les accions polítiques relatives al camp de l'habitatge han de tenir un enfocament 
integrat que consideri des d'evitar a paralitzar els desallotjaments forçats, fins promoure 
l'accés a l'habitatge de les persones que, pels seus ingressos o altres circumstàncies, no 
puguin accedir a les habitatges que el mercat estableix.

Per la seva banda, el Partit Popular ha interposat un recurs d'inconstitucionalitat a la Llei 
2/2017 de la Generalitat Valenciana, paralitzant la seva implantació. El recurs es presenta 
contra  articles  que  garanteixen  el  dret  a  la  vivenda  en  casos  d'exclusió  social,  que 
evitarien  desnonaments  i  obligarien  als  bancs  a  oferir  lloguer  social,  i  que  permetria 
mobilitzar  les vivendes mitjançant  el  Registre  d'Habitatges Deshabitats,  a  més de les 
sancions a les vivendes deshabitades de forma permanent i injustificada.

La  reincidència  d'acudir  a  l'article  149.1.13  de  la  CE,  que  estableix  que  l'Estat  té 
competència  exclusiva  sobre  les  bases  i  coordinació  de  la  planificació  general  de 
l'activitat  econòmica,  suposa  un  obstacle  definitiu  perquè  les  comunitats  autònomes 
regulen aspectes que li  són de la seua competència,  com la vivenda. S'està duent  a 
terme una recentralització i expropiació de les competències, utilitzant la  via judicial i no 
política.

A més a més, les mesures adoptades pel Govern no solament no resolen els problemes 

 



 

de la major part de la població afectada pels 600.000 desnonaments, sinó que cada dia 
continuen sense parar tal com evidencien els 35 desnonaments diaris a la Comunitat 
segons el CGPJ.

Amb aquesta decisió, el Partit Popular torna a demostrar que menysprea a les persones 
que més ho necessiten, i obstaculitza que el Govern del Botànic legisli pel bé comú de la 
societat valenciana, privant d'aspectes tan essencials com un habitatge a  moltes famílies 
de cada municipi valencià.

En atenció a les anteriors consideracions, es proposen els següents acords al Ple 
de l'Ajuntament de Vinaròs:

1.- Expressar el total rebuig a l'actuació del Govern de l'Estat promovent recursos contra 
normes  que  protegeixen  les  persones  més  vulnerables  afectades  per  la  manca  de 
vivenda.
2.-  Denunciar  la  manca  de  sensibilitat  social  del  Govern  espanyol,  que  malgrat  els 
requeriments de la Unió Europea, no ha formulat cap normativa en matèria de protecció 
de les persones més vulnerables afectades per una situació de manca de vivenda.

3.-  Instar al  Partit  Popular de la província, de la Comunitat  Valenciana i  d'Espanya a 
desistir del procediment judicial del recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 2/2017, de 3 
de febrer de la Generalitat per la funció social de l'habitatge a la Comunitat Valenciana, a 
fi de donar el seu total suport a les famílies de Vinaròs que ho necessiten.

4.- Instar el Govern d'Espanya a demanar perdó públicament a totes les famílies sense 
habitatge al llarg els pròxims mesos per culpa del recurs d'inconstitucionalitat presentat 
pel seu partit polític.

5.- Instar el Govern de l'Estat i al Senat a que legislen en matèria de funció social de 
l'habitatge a nivell estatal, en el sentit de la Llei 2/2017 de la Generalitat Valenciana, per 
donar suport i col·laborar amb les accions polítiques que des de la Comunitat Valenciana 
s'estan posant en marxa amb el Govern del Botànic.

6.- Donar suport al Govern de la Generalitat Valenciana per a què continue treballant per 
la protecció de les persones més vulnerables.

7.- Traslladar aquests acords als mitjans de comunicació locals, comarcals i autonòmics, 
així  com a les institucions i grups polítics de les Corts Valencianes i  al  Congrés dels 
Diputats.»

DE  3.-  Expedient  2582/2018.-  Proposta  del  Grup  Municipal  TSV per  a  sol·licitar 
major presència femenina en el nom dels carrers de la ciutat. 

Favorable
Tipus de votació:  Ordinària

A favor: 6 vots (3 vots TSV, 2 vots PSPV i 
1 vot COMPROMÍS) 

En contra: 0 vots  
Abstencions: 5 abstencions (4 abstencions PP 

i 1 abstenció AC)
Absents: 0

 



 

Sotmesa  a  votació  la  urgència  de  la  proposta  aquesta  s'aprova  per  unanimitat  dels 
assistents.

A  la  vista  de  la  proposta  facilitada  per  l’associació  Femme  Força  Vinaròs  (FFV)  i 
presentada pel Grup Municipal TSV per a sol·licitar major presència femenina en el nom 
dels carrers de la ciutat:

«Moció per sol·licitar major presència femenina en el noms del carrers de la localitat.

Després de l’estudi del nom dels carrers de la localitat de Vinaròs, es desprèn que enfront 
de cinquanta-vuit (58) carrers de personatges il·lustres masculins, solament existeixen sis 
(6) carrers de personatges il·lustres femenins, que citarem a continuació:

-C/ Clara Campoamor

-C/ Isabel Mondéjar Ayguals

-Plaza Maria Conesa

-C/ Pilar La Comare

-C/ Raquel Forner

-C/ Francisca Ferrer

El  que traduït  a  percentatges suposa  el  9,4% de  representació  femenina  enfront  del 
90,6% de representació masculina, una clara descompensació tenint en compte que el 
sexe femení és l’altra meitat del món.

Si ens centrem als carrers referits a Santos i Santes, enfront de trenta-tres (33) carrers 
amb noms masculins, ens trobem amb únicament tretze (13) dedicades a dones Santes 
el  que  suposa  que  fins  i  tot  en  temes  de  santedat,  ens  seguim  trobant  en  clar 
desaventatge, un 28,3% enfront del 71,7%.

Des de FFV, hem recollit en un annex adjunt a aquesta moció, possibles propostes de 
dones il·lustres de Vinaròs, de la província de Castelló, d’àmbit nacional i internacional 
que esperem tinguin en consideració.

Proposta d’acord:

ÚNIC.-Incrementar el nombre de carrers amb nom de dona per al cas de carrers de nova 
obertura o bé de carrers existents que en l'actualitat es nominen mitjançant nombres o 
lletres és el cas de:

 

- Projecte nº4-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-29

- Salines A,B,C,D,I,F,G,XR

 



 

- Cala Puntal A, AA, AB, AC, AD, AF, B, C, D, I, F, G, H, J, K, L, O, P, Q, R, S, T, O, W, X, Z.

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

3- Altres assumptes.

3.1.  REGIDORIA DE CULTURA, TRADICIONS, FESTES I  JOVENTUT.-  El  regidor  Marc 
Albella dóna compte del següent assumptes:

CULTURA

3.1.1.- Vinaròs Art Urbà.- El regidor mostra als assistents els projectes que s’han presentat en 
el  procediment  de  concurrència  pública  per  a  la  contractació  del  disseny  de  la  iniciativa 
Vinaròs Art Urbà, i d’entre ells el guanyador. El Jurat ha estat conformat per: José Conceptes 
de  Vinaròs,  Marc  Albella,  David  Pruñonosa  Studio,  Sebas  Forner,  Guillem  Alsina,  Cinta 
Barberá, Francisco López «Chile» i 3 representants de la Comunitat de Veïns i el premi ha 
estat de 1.500 euros en metàl·lic i 500 euros en material de pintura.

3.1.2.- Concursos literaris infantil i juvenil.- Enguany representen la dotzena i onzena edició 
respectivament, amb la col·laboració del Servei d’Educació Plurilingüe de la Direcció General 
de  Política  Educativa  de  la  Conselleria  d’Educació,  Investigació,  Cultura  i  Esport  de  la 
Generalitat Valenciana. Hi han novetats com el fet que en primària s’adrece exclusivament a 
5é i en secundària a 1r i 3r d’ESO. També es convoquen amb una imatge renovada, obra de 
l’il·lustrador vinarossenc Sebastià Casanova. El XII Concurs de Contes Infantils durà el nom 
d’Eloi Miralles en reconeixement a la trajectòria personal i professional d’aquest vinarossenc, 
figura destacada en l’educació, en la cultura i en la dignificació del valencià a la nostra ciutat. 
La  cerimònia  de  lliurament  de  premis  se  celebrarà  el  dia  21  d’abril  de  2018,  durant  la 
celebració de la Fira del Llibre de Vinaròs. 

3.1.3.- Pintures aparegudes a la Casa d’Ayguals d’Izco.- El regidor de Cultura, juntament amb 
el regidor de l’àrea d’infraestructures, Jan Valls Fernández, donen compte de l’aparició de 
pintures en les obres de rehabilitació de la Casa d’Ayguals de Izco. S’explica que després de 
la visita realitzada per part dels tècnics de patrimoni, s’han reemprés els treballs. En primer 
lloc el que s’ha fet ha estat tapar les pintures, que es troben en prou bon estat, i  un cop 
finalitzen les obres es valorarà el grau de protecció que requereixen per posar-les en valor.

3.1.4.- Pintures façana església Arxiprestal.- El regidor de Cultura, juntament amb el regidor 
de l’àrea d’infraestructures, Jan Valls Fernández, informen que els tècnics de patrimoni també 
van visitar l’estat de les pintures d’arquitectura fingida de les parets de l’església arxiprestal,  
que van eixir a la llum amb motiu de la restauració per la Llum de les Imatges. Els tècnics van 
dir que el que s'hauria de fer és canalitzar les aigües de pluvials d'una altra forma, ja que ara 
les gàrgoles traslladen l'aigua a la via pública i és precisament en les parts de la façana on  
cau eixa aigua on més acumulació de florit hi ha. Es tractaria de canalitzar les aigües per la 
part de dalt i baixar-les per una nova canonada.

3.1.5.- Restes arqueològiques obra carrer Socors.-  El regidor de Cultura, juntament amb el 
regidor de l’àrea d’infraestructures, Jan Valls Fernández, informen que una obra  al carrer 
dels Socors ha deixat al descobert el que podria ser una part del fossat de l’antiga 

 



 

muralla  de  Vinaròs.  S’explica  que  es  tracta  d’un  terreny  privat,  una  execució 
subsidiària  que  va  fer  l’ajuntament  després  de  gairebé  tres  anys  d’expedient 
perquè el  propietari  fes la demolició,  en estar declarada en ruïna. Una vegada 
iniciades les obres el consistori va rebre noticies de que podria trobar-se en este 
punt  part  del  traçat  de  l’antiga  muralla  de  Vinaròs.  Finalment,  han  aparegut 
diversos  elements  i  estructures  antigues  i  des  del  consistori  s’està  encara  a 
l’espera de rebre el document final per part del servei arqueològic contractat i els 
tècnics  de  la  Diputació  perquè  realitzin  les  hipòtesis  adequades  respecte  a 
aquesta troballa.

FESTES

3.1.6.-  Procediments de licitació.-  El regidor de Festes, Marc Albella, informa que en breu 
s’obrirà  procediment  de  licitació  pública  per  a  la  contractació  de  carpes  per  a  festes, 
orquestres, llum i so de l’escenari de la platja i dels focs, amb adequació a les modificacions  
incorporades per la nova normativa de contractes públics.

 
3.2.- REGIDORA D’ESPORTS I EDUCACIÓ.- La Presidenta Begoña López dóna compte 
dels següents assumptes:

EDUCACIÓ

3.2.1.- Easter English.- Es dóna compte de la nova edició de l’Easter English: 

Es  va demanar  pressupost  a  tres  empreses,  concretament  a  IOCUM, COSTA AZAHAR I 
CARLOS PEREZ RAMBLA,  i finalment es va adjudicar a IOCUM. 

 



 

3.2.2.-  Renovació Consell  Escolar.-  Des del  passat dia 7 de març queda constituït  el  nou  
Consell Escolar Municipal, amb els següents components:

AMPAS

IES VILAPLANA.- Pilar Bono Altabas
IES LEOPOLDO QUEROL.- Antonio Sebastià Prats
CEIP JAUME I.- Agueda Roselló Lorenzo
CEIP Ntra. Sra. de l’ASSUMPCIÓ.- Mª José de la Cruz de la Calera
CEIP MANUEL FOGUET.- Ruth Cornelles Soriano
CEIP SANT SEBASTIÀ.- Diego Michavila Bengochea
CEE  BAIX MAESTRAT.- Carmer Reverter Forcadell
Concertat DIVINA PROVIDÈNCIA.- Alejandro Barreda Cartoixa
Concertat Ntra. Sra. CONSOLACIÓN.- Raquel Pons Estupiña.

DIRECTORS CENTRES PÚBLICS /CONCERTATS-PRIVATS

IES LEOPOLDO QUEROL.- Andreu Branchat Grau
CEIP JAUME I.- Olga Mulet Torres
CEIP MANUEL FOGUET.- Merxe Garreta Papaceit
Concertat DIVINA PROVIDÈNCIA.- Encarna Peña Marco
CENTRE FORMACIÓ PERSONES ADULTES.- Juan Carlos Lázara Serrano

REPRESENTANT SINDICAL PROFESSORS I PAS

UGT.- Manuel Abella Prats
CCOO.- Enric Llatser Alcina
STEPV.- Mª Rosa Catalá Chaler
STEPV.- Ferran Doménech Blanco
STEPV.- Rafael Gascón Boix
STEPV.- Josep Vicent Guimerá Giner

ASSOCIACIONS VEÏNALS

SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA.- Roser Beltran Arroyo

SINDICATS

UGT.- Juan Ramón  Prades
CCOO.- J. Javier Salom Meseguer

ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA 

Inspecció educativa.- Rosa Maria Polo Brau

REGIDORA DELEGADA.- Mª Carmen Ruiz 

PRESIDENTA.- Begoña López Branchat

SECRETÀRIA.- Francisca Fresquet Mercant

3.2.3.- Pla Edificant.- La presidenta informa que en relació al Pla Edificant es vam rebre totes 
les  propostes  dels  col·legis  i  instituts  sobre  les  seues necessitats,  i  es  van traslladar  les 
corresponents  sol·licituds  a  la  Generalitat  Valenciana.  Pel  que  fa  a  l’ampliació  de  l’IES 

 



 

C) PRECS I PREGUNTES 

4.- Precs i Preguntes.

No hi ha.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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