
 

 

ESBORRANY ACTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE CULTURA I 
EDUCACIÓ 

(Cultura, Tradicions, Festes i Joventut; Educació i Esports)

 

Identificació de la sessió

Expedient núm. Tipus de sessió Data

9585/2015 ordinària 01/09/2015

Horari Lloc

De 13.15 a 14.15 hores Edifici Pirulí

 
Assistents

 
Absents

BEGOÑA LOPEZ BRANCHAT 
MAMEN RUIZ RUEDA
MABEL VIVES SEBASTIA 
ENRIC PLA VALL 
MARC ALBELLA ESTELLER 
DOMENEC FONTANET LLATSER 
LUIS GANDIA QUEROL 
CARLA MIRALLES CASTELLA 
AMPARO D. MARTINEZ ALBIOL 
ANABEL MATAMOROS CENTELLES 
J. LLUIS BATALLA CALLAU, 

 

Mª DOLORES MIRALLES MIR, excusa la 
seua absència

Mª Feli Cruz Beltrán - Secretària

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 4 d'agost  
de 2015.

2.- Altres assumptes.

3.- Precs i Preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 4 
d'agost de 2015.

Se sotmet a aprovació l'esborrany de l'acta de la sessió anterior 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  regidors  presents,  si  volen fer  alguna 
observació a l'esborrany de l'acta assenyalada.

Pren la paraula Lluis Gandia per a sol·licitar que conste en l'acta pendent d'aprovació 

 



 

que en el punt 3.1.1 quan es parla de l'aula de teatre, es va dir que Josi Ganzesmuller 
continuaria com a director de l'aula de teatre fins a la desena temporada.
A més també demana que en el punt 3.1.2 es faça constar que el regidor Domènec 
Fontanet va dir que hi hauria un estalvi de 12.000 € en la carpa.

Fetes aquestes esmenes, s'aprova l'acta de la sessió anterior.

2.-  Altres assumptes.

Pren la paraula el regidor de turisme, Domènec Fontanet, per a explicar la feina que 
s'està portant a terme des de la Regidoria de Turisme:
- s'està organitzant el Concurs de cuina del Llagostí i que la ubicació serà al Mercat 
Municipal.
- el proper dia 18 serà el Mercachef, en el que exposa que es segueix la mateixa línia 
de treball que es venia portant, posant ènfasi en garantir que les persones participants 
siguen amateurs.
- finalment fa una valoració molt possitiva del desenvolupament de les activitats d'estiu 
portades a terme per la regidoria.

Pren la paraula el  regidor de cultura, joventut i  festes per a exposar les línees de 
treball de cadascuna de les regidories.

Respecte a la regidoria de cultura explica:

1. Que el plantejament inicial que s'havia pensat per a l'aula de teatre s'està repensant 
degut al malestar que han mostrat els diferents membres de l'aula de teatre als que no 
li's  ha semblat bona idea fer  un concurs públic.  Exposa que quan estiga definit  el 
procediment a emprar, es donarà conte.
2. Informa que la menció Grinyó Ballester serà bienal.
3. Informa que s'està treballant en un nou pla de difussió cultura i d'oci en el que es 
recolliria tota l'agenda cultura i d'oci per tal de fer una gran agenda cultural dins del 
diariet, amb muppis, etc...
4. Informa que es crearà una borsa de dissenyadors i il·lustradors de vinaròs.
5.  Respecte  a  la  programació  de  la  carta  pobla,  es  reparteix  als  membres  de  la 
comissió un esborrany de la programació.
6.  Es reparteix  un llistat  amb els  llibres que la  Biblioteca ha donat  al  municipi  de 
Vallibona.
7. I finalment dona compte dels pròxims esdeveniments culturals que tindran lloc al 
municipi.

Respecte a la regidoria de festes explica:

1.  Que  es  continua  treballant  en  el  Reglament  de  festes  per  tal  de  fer-lo  més 
participatiu.
2.  Fa  una  valoració  del  summer  carnaval  en  el  que  l'organització  la  va  portar 
Espectacles Maestrat.

Respecte a la regidoria de joventut explica que s'està treballant en la revisió de la 
instal·lació elèctrica del Casal Jove que està malmesa i en la possibilitat de que el 

 



 

Casal Jove puga fer ús dels horts urbans per a fer algun curs. A més s'està elaborant 
la programació fins a final d'any.

Pren la  paraula  la  regidora  d'esport  i  educació per  a  donar  compte dels següents 
assumptes:

Respecte  a  la  regidoria  d'esports  exposa  que  el  10K  va  tindre  744  inscrits,  50 
persones més que l'any passat, tractant-se de la segona prova més participativa de tot 
el circuit. La Policia Local no ha donat compte de cap incident destacable i l'únic que la 
gent ha manifestat que es podria millorar és l'enllumenat de la zona sud.

Respecte a la regidoria d'educació exposa que:
-  en quant  a  les  ajudes per  a  la  conciliació  de  la  vida  laboral  i  familiar  hi  haurà 
suficients diners en la partida pressupostària destinada per a aquestes ajudes per a 
atendre totes les peticions.
- en quant a les ajudes per a llibres i material escolar informa que no hi haurà suficient 
crèdit a la partida pressupostària per a atendre totes les sol·licituds però que es faran 
les modificacions necessàries per tal de cobrir totes les peticions. A més exposa que 
es lliuraran 179 lots de llibres, alguns incomplets.
- en quan a les ajudes per a transport dona compte de la modificació de criteri introduït 
per  la  generalitat  que  ha  fet  que  l'Ajuntament  haja  de  modificar  també les  bases 
reguladores de les ajudes. Informa de que no es disposarà de suficient cedit en la 
partida  pressupostària  destinada per a aquestes ajudes per tal  d'atendre-les totes, 
però que es faran les modificacions pressupostàries necessàries per tal d'atendre-les 
totes.
-  finalment  informa  de  la  resolució  del  Director  Territorial  per  la  que  s'aprova  la 
proposta de dies festius a efectes lectius feta pel Consell Escolar Municipal.

3.- Precs i Preguntes.

Intervé la regidora Mabel Vives per a preguntar si se sap alguna cosa del CEIP JAUME 
I i de l'aula de motòrics del CEIP Manuel Foguet a la que no ha acudit personal, de 
moment.

◦ Respon la regidora d'educació que l'únic que consta a Conselleria respecte 
a la construcció del CEIP Jaume I és la cessió dels terrenys. Respecte a 
l'aula de motòrics exposa que és conselleria qui ha de previndre el personal 
per a la dita aula i que les obres d'adaptació del centres Manuel Foguet 
s'estan fent en aquestos moments.

◦ Pren  la  paraula  Enric  Pla,  Alcalde,  per  a  exposar  que  s'ha  demanat 
audiència amb el conseller per a tractar el tema de la construcció del CEIP 
Jaume I  i  que respecte a l'aula de motòrics,  segons es va informar per 
Conselleria, no estava previst el personal i l'aula no constava en el catàleg 
de necessitats educatives.

Intervé el regidor Lluis Gandia per a preguntar si se convocarà el Consell d'Esports i  
per a exposar que per a tractar el  tema de la construcció del JAUME I,  l'equip de 
govern hagués hagut de sol·licitar audiència amb el conseller d'infraestructures que és 
el competent en la matèria. A més reparteix a tots els membres de la comissió la 

 



 

Resolució de 25 de setembre de 2014 de la conselleria d'educació per la que s'insta la 
publicació de l'acord d'encàrrec de gestió entre la conselleria d'educació i la conselleria 
d'infraestructures per a la construcció de centres públics i en la que consta el CEIP 
JAUME I.

Pren la paraula Enric Pla, Alcalde, per a exposar que en la reunió mantinguda amb 
conselleria se li's va informar de que el CEIP Jaume I no tenia projecte de licitació.

Lluis Gandia insisteix en que cal tindre en compte el canvi d'ubicació aprovat per al 
CEIP Jaume I en març d'enguany, el que ha pogut retardar la tramitació.

Interve'Lluis Batalla per a preguntar si es faran canvis al Consell Escolar Municipal.
La Regidora d'Educació, Begoña López, exposa que s'està estudiant.

A les 14.15 hores de la data indicada en l'encapçalament de l'acta, s'alça la sessió
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