
 

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

3915/2016 Ordinària 05/04/2016

Horari Lloc

De 13.15 a 13.55 hores Sala de Juntes

Assistents Absents

Begoña López Branchat, Presidenta
Enric Pla Vall
Mamen Ruiz Rueda
David Adell Miralles
Marc Albella Esteller
Domènec Fontanet Llatser
Luis Gandia Querol
Carla Miralles Querol
Amparo D. Martínez Albiol
Juan Amat Sesé (substitueix Anabel Matamoros)
J. Lluis Batalla Callau
M.ª Dolores Miralles Mir

Anabel Matamoros Centelles

Miriam Quintero Arnau.- Secretària

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior (Expt. 3018/2016).

2.- Altres assumptes.

3.- Despatx extraordinari.

4.- Precs i Preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.-  Aprovació,  si  escau,  de  l'esborrany  de  l'acta  de  la  sessió  anterior  (Expt. 
3018/2016).

Se sotmet a votació l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 8 de març de  
2016, que prèviament s'ha posat a disposició dels tots els membres de la Comissió 
juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia de la present sessió.

La Presidència pregunta als regidors si volen fer alguna observació a l'esborrany de 
l'acta de la sessió anterior.

No havent fet cap observació, s'aprova per unanimitat l'acta de la sessió de data 8 de 

 



 

març de 2016.

2.- Altres assumptes.

2.1.- REGIDORIA DE CULTURA , TRADICIONS, FESTES I JOVENTUT.- El regidor 
Marc Albella Esteller, dóna compte dels següents assumptes:

2.1.1.- CULTURA I TRADICIONS

2.1.1.1.-  Bibliomercat.-  Demà dia 5 d'abril  de 2016 a les 11.00 hores s'inaugura el 
bibliomercat.  El  regidor  de  cultura  aprofita  l'ocasió  per  invitar  als  assistents  de  la 
Comissió.

2.1.1.2.- Restauració capelletes carrers.- S'informa que el dia 15 de març es va enviar 
sol·licitud al  Servei de Restauració de Béns Culturals de la Diputació Provincial  de 
Castelló  per  tal  que  es  restauren  les  capelletes  dels  carrers  Sants  Mèdics,  Sant 
Cristòfol i Sant Isidre.

2.1.1.3.-  Dia del  Llibre 2016.-  Es facilita als assistents esborrany de relació de les 
activitats previstes per a la XV Commemoració del Dia del Llibre 2016. 

 



 

 



 

 



 

2.1.1.4.- Consell Vinarossenc de Cultura.- Es dóna compte de la relació de sol·licituds 
per a la composició del Consell Vinarossenc de Cultura, concretament pel que fa a les 
entitats i al Consell de Savis.

Els noms assenyalats amb groc, són els que finalment s'han triat.

 



 

2.1.2.- FESTES

2.1.2.1.- Consell de Festes.- En relació al Consell de Festes, a continuació es dóna 
compte de les sol·licituds rebudes per a formar part del mateixa, concretament pel que 
fa a entitats i particulars:

 



 

Els noms assenyalats amb groc, són els que finalment s'han triat.

A continuació el regidor Marc Albella indica que en relació als representants dels grups 
municipals en els dos Consells falta la designació del grup municipal Popular. A la vista 
de l'anterior, el regidor Luis Gandia manifesta conste en acta que els representants del 
seu grup municipal als Consells són els següents:

Consell Vinarossenc de Cultura: Luis Gandia Querol

Consell de Festes: Anabel Matamoros Centelles

2.2.- REGIDORIA D'EDUCACIÓ I ESPORTS.- La regidora Begoña López Branchat, 
dóna compte dels següents assumptes:

2.2.1.- EDUCACIÓ

2.2.1.1.- Funny Easter Englisch.- S'informa que finalment 233 xiquets es van inscriure 
a aquest programa educatiu, sent la valoració del mateix molt positiva.

2.2.2.- ESPORTS

2.2.2.1.- Pasqua Esportiva.- La regidora informa que finalment van haver 42 inscrits.

2.2.2.2.- Dia Mundial de l'Activitat Física.- La celebració del Dia Mundial de l'Activitat 
Física tindrà lloc diumenge 10 d'abril i està dirigit tant als xiquets com per a pares i  
mares. La informació pel que fa a les activitats programades és la següent:

 



 

 



 

 



 

2.2.2.3.- Marató Popular.- La Marató Popular està prevista per al dia 17 d'abril. Les 
inscripcions  seran  fins  el  15  d'abril  al  Consell  Municipal  d'Esports,  al  Pavelló 
Poliesportiu  Municipal,  a  la  Ciutat  Esportiva,  a  la  Pista  d'Atletisme i  a  l'Oficina  de 
Turisme. El dia 16 d'abril a l'Ajuntament fins les 13.00 hores. El dia de la cursa no hi 
haurà inscripcions. El Preu de la inscripció és de 2 euros, 1 euro és solidari  per a 
l'Associació Espanyola Contra el Càncer de Mama, i l'altre euro per a la samarreta fins 
a esgotar existències de talles.

***

La Presidenta facilita als assistents una còpia del Decret d'Alcaldia núm. 2016-0817 de 
data 04/04/2016, pel qual s'aprova la Instrucció conjunta de l'Alcaldia i de la Secretaria 
relativa  a  la  incorporació  de  Clàusules  Socials  en  els  contractes  celebrats  per 
l'Ajuntament  de  Vinaròs,  per  tal  que  es  procedisca  al  seu  estudi  abans  de  ser 
dictaminat per un altra Comissió Informativa.

3.- Despatx extraordinari.- No hi ha.

4.- Precs i Preguntes.-

 Enceta aquest punt de l'ordre del Dia el regidor Luis Gandia i pregunta quins 
han estat els criteris de selecció per a triar les entitats del Consell Vinarossenc 
de Cultura, a la qual cosa el regidor Marc Albella, contesta que, atès que el 
número de sol·licitud era  superior  a les places disponibles,  es va optar per 
aglutinar totes les disciplines possibles,  i  a més es va tenir  en compte que 
algunes entitats ja estarien representades al Consell de Festes. 

 Relacionat amb el tema anterior, el regidor Luis Gandia vol saber per què s'ha 
deixat fóra a la Coral García Julve i en canvi s'ha triat a la Coral Juvenil Sant 
Sebastià,  sent  que segons creu aquesta coral  pertany a Esmuvi,  i  aquesta 
entitat també ha estat escollida. El regidor de Cultura, Marc Albella explica que 
desconeix aquesta informació, s'estudiarà i si és tal i com creu Luis Gandia, 
s'escollirà finalment a la Coral García Julve.

 A continuació  intervé  la  regidora  Carla  Miralles  i  pregunta  pels  criteris  de 
selecció que s'han emprat per a escollir els particulars en el Consell de Festes, 
atès  que  també  el  número  de  sol·licituds  va  ser  superior  a  les  places 
disponibles,  a  la  qual  cosa  Marc  Albella  indica  que  es  va  intentar  que  les 
persones escollides comprengueren tot el ventall d'edats possibles, així mateix 
la  igualtat  de  gènere,  l'experiència,  la  joventut,  etc...  Carla  pregunta  si  la 
designació ja ha estat notificada als interessats, a la qual cosa el regidor de 
Cultura  contesta  que,  abans  de  notificar-ho  volia  donar  compte  a  aquesta 
Comissió, i seguidament ja es convocarà la primera reunió.

 La regidora Maria Dolores Miralles pregunta si  ja se sap el número total de 
dames de les festes de Sant Joan i Sant Pere. Marc Albella, regidor de festes, 
informa que a dia d'avui hi ha 10 sol·licituds.

 En  relació  al  concert  a  l'Auditori  Municipal  el  dia  24  d'abril  per  part  de  la 
Cambra  Filharmònica  de  Colònia,  vol  saber  si  realment  no  suposarà  una 
despesa a l'Ajuntament i  perquè les entrades no són numerades. El regidor 
Marc Albella informa que l'Ajuntament només deixa l'Auditori i no es paga res 
més; pel que fa a les entrades no numerades això va ser decisió d'ells.

 



 

 Seguidament el regidor Juan Amat pregunta si, dins l'itinerari de la programació 
de teatre, està previst la representació d'alguna obra en castellà. Marc Albella 
contesta  que  les  del  Circuit  CultuArts  totes  són  en  valència  perquè  és 
obligatori, no obstant, per part de l'Aula de teatre està previst fer alguna obra en 
castellà.

 Lluís Batalla intervé per a preguntar sobre una qüestió que es va plantejar en la 
comissió  anterior,  concretament  per  la  possibilitat  de  que  l'Ajuntament 
col·labore en l'adquisició de la publicació de Ramón Puig. El regidor de Cultura 
es disculpa perquè encara no disposa de la informació per a contestar-li, tal i 
com va  dir  que faria  en l'anterior  comissió,  no obstant  això,  aprofita  per  a 
indicar a la regidora Mª Dolores Miralles que respecte a l'emissió del Carnet 
Jove, aquest es pot tramitar de forma telemàtica.

 Continua el regidor d'Acord Ciutadà, Lluís Batalla, assenyalant que, pel que fa 
al  Consell  de Savis del  Consell  Vinarossenc de Cultura, no es figura el  Sr. 
Francisco Baila Herrera, i en conseqüència pregunta per les raons de la seva 
absència, a la qual cosa el regidor de Cultura, Marc Albella, manifesta que les 
raons són que no entrava dins del perfil dels seus criteris de selecció.

 Intervé el  regidor Juan Amat  manifestant  que vol  aprofitar  l'assistència  a la 
Comissió de la regidora Mamen Ruiz per a preguntar-li directament sobre la 
polèmica sorgida en la  paralització de la  tramitació d'expedients de multes, 
concretament quines persones van ser les que li van transmetre la informació i 
qui va ser la persona que va donar l'ordre de paralització. La regidora Mamen 
Ruiz contesta que van ser les funcionàries del departament de multes qui li van 
dir que l'ordre de paralització en la tramitació de les multes la va donar Juan 
Bta. Juan. 

 Incidint en el mateix tema, el regidor Juan Amat sol·licita a la regidora Mamen 
Ruiz que identifique a les funcionàries que li van transmetre la Informació i si 
l'ordre  que  van rebre  va  ser  verbal  o  escrita,  a  la  qual  cosa  Mamen Ruiz 
manifesta que només recorda el nom d'una de elles, Isabel, i el nom de l'altra 
no el recorda però que és la xica que estava contractada per 6 mesos, i pel que 
fa a l'ordre, li van dir que va ser verbal. Mamen Ruiz afegeix que la regidora de 
Governació de l'anterior legislatura, Mar Medina, no va ser conscient d'aquesta 
paralització. A la vista de l'anterior, Juan Amat sol·licita conste en acta que, 
segons  la  regidora,  la  informació  la  va  rebre  de  les  dos  funcionàries  del  
departament de multes, Isabel i l'altra, la que estava contractada per 6 mesos, 
i que l'ordre de paralització els la va donar Juan Bta. Juan verbalment. 

 Per acabar, Juan Amat pregunta a Mamen Ruiz si sobre l'anterior tema s'ha 
realitzat alguna actuació per a depurar responsabilitats, a la qual cosa Mamen 
Ruiz contesta que no. 

A les 13.55 hores de la data indicada en l'encapçalament de l'acta, s'alça la sessió

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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