
 

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

5168/2016 Ordinària 03/05/2016

Horari Lloc

De 13.15 a 13.55 hores Sala de Juntes

Assistents Absents

Begoña López Branchat, Presidenta
Guillem Alsina Gilabert (substitueix a Marc A.)
Hugo Romero Ferrer (substitueix a Enric Pla)
Mamen Ruiz Rueda
David Adell Miralles
Luis Gandia Querol
Carla Miralles Querol
Amparo D. Martínez Albiol
Anabel Matamoros Centelles
J. Lluis Batalla Callau
M.ª Dolores Miralles Mir

Marc Albella Esteller
Domènec Fontanet Llatser
Enric Pla Vall

Luis M. Fernández Galván.- Secretari

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior (Expt. 3915/2016).

2.- Proposta per a discrepar del dictamen desfavorable del Consell Tècnic d'Heràldica i 
Vexil·logia de la Generalitat Valenciana a la proposta de bandera municipal aprovada 
per l'Ajuntament de Vinaròs (Expt. 5502/2016).

3.- Altres assumptes.

4.- Despatx extraordinari.

5.- Precs i Preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.-  Aprovació,  si  escau,  de  l'esborrany  de  l'acta  de  la  sessió  anterior  (Expt. 
3915/2016).

Se sotmet a votació l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 5 d'abril 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 5 
d'abril de 2016.

2.-  Proposta  per  a  discrepar  del  dictamen  desfavorable  del  Consell  Tècnic 
d'Heràldica i Vexil·logia de la Generalitat Valenciana a la proposta de bandera 
municipal aprovada per l'Ajuntament de Vinaròs (Expt. 5502/2016).- A la vista de la 
proposta de la Regidoria de Cultura de data 29 d'abril de 2016:

«PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE CULTURA

Per acord del Ple de la Corporació de l'Ajuntament de Vinaròs en sessió ordinària de 
data 26 de novembre de 2015, es va aprovar definitivament el projecte de bandera de 
la ciutat de Vinaròs, d'acord amb la fonamentació indicada per l'arxiver municipal i amb 
la següent descripció: 

Bandera de proporcions 2:3. Partida per meitat vertical. La primera a l’asta, de  
roig i al batent de groc. Al centre, l’escut municipal sense timbre.

L’escut haurà d’ocupar dos terços de l’alçaria de la bandera. L’amplària serà a  
proporció i disposada de tal manera que la part del camper de l’escut que va en  
or quede sobre la meitat roja de la bandera, i la part de l’escut que té el camper  
de gules quede sobre la meitat groga de la bandera.

.

Vist  el  dictamen  desfavorable  del  Consell  Tècnic  d'Heràldica  i  Vexil.logia  de  la 
Generalitat  Valenciana  a  la  proposta  de  la  bandera  municipal  aprovada  per 
l'Ajuntament de Vinaròs per majoria absoluta del nombre legal dels membres de la 
corporació.

Atès l'article 20 del Decret 72/2015, de 15 de maig del consell, pel qual es regulen els 
símbols, tractaments i honors de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, l'entitat 
local, mitjançant acord plenari adoptat per majoria absoluta del nombre legal dels seus 
membres, podrà acceptar o en el seu cas, discrepar del dictamen del Consell Tècnic 
d'Heràldica i Vexil·logia, en el termini d'un mes.

A la vista de l'anterior, es 

PROPOSA al Ple de la corporació l'adopció del següent ACORD

Primer.- Discrepar del dictamen desfavorable emès pel Consell Tècnic d'Heràldica i 
Vexil.logia de la Generalitat Valenciana en la sessió de 25 de febrer de 2016, a la 
proposta de la bandera municipal aprovada per l'Ajuntament de Vinaròs per majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de la corporació.

Segon.- Ratificar el projecte de bandera aprovat en sessió plenària de de data 26 de 
novembre de 2015.

 



 

Tercer.-  Remetre  aquest  expedient  a  la  Direcció  General  d'Administració  Local  de 
Presidència de la Generalitat Valenciana, als efectes adients.»

Sotmés l'assumpte a votació, la Comissió Informativa de l'Àrea de Cultura i Educació, 
per majoria, amb els vots a favor de tots els grups polítics excepte l'abstenció del Partit 
Popular, dictamina FAVORABLEMENT la proposta anterior.

3.- Altres assumptes.

3.1.-  REGIDORIA DE CULTURA, TRADICIONS, FESTES I  JOVENTUT.-  El  regidor 
Guillem Alsina, en substitució de Marc Albela, dóna compte dels següents assumptes:

3.1.1.INSCRIPCIONS AL CASAL JOVE A 2 DE MAIG DE 2016:

 48 infantil

 32 esports

 35 arts

3.1.2.- PROGRAMACIÓ I CARTELL FESTES DE SANT JOAN I SANT PERE 2016

 S'ensenya  la  proposta  del  cartell  guanyador  i  s'adjunta  esborrany  fins  al 
moment.

3.1.3.- PROGRAMACIÓ FESTIVITAT MISERICÒRDIA 22 DE MAIG 2016

 7:00 sortida església

 11:00 actuació Camaraes

 12:00 missa 

 13:00 repartiment arròs (2 racions 1€)

 19:00 missa Arxiprestal

3.1.4.- PROPOSTA PER A LA PLAÇA DE BOUS

 Una empresa externa proposa utilitzar la plaça de bous per a realitzar una festa 
cultural i musical (Vinaròs amb el moviment).

3.1.5.- LLAGOSTÍ LITERARI

 Se comenta la col·laboració de l'Ajuntament amb la Fundació.

 36 escriptors de Catalunya, País Valencià i Illes balears els escrits al voltant del 
llagostí i la nostra ciutat.

 El 7 de maig hi ha una ruta per diversos llocs de Vinaròs per a que la gent els 
pugeu llegir i escoltar

 



 

 Les dietes a càrrec dels escriptors. L'Ajuntament col·labora amb la edició del 
llibre.

3.2.-  REGIDORIA D'EDUCACIÓ I  ESPORTS.-  La Presidenta  Begoña  López,  dóna 
compte dels següents assumptes:

3.2.1.- PROCÉS D'ADMISSIÓ DE ESCOLARITZACIÓ

 Es comenta per part de la Presidenta les dates d'inscripció per a l'escolarització 
dels  xiquets  nascuts  l'any  2013.  També  es  fa  menció  de  les  dates  de  les 
reunions informatives de cada centre escolar 

3.2.2.- XIQUIBÓ

 Per part de la Presidenta es fa menció del xiquibó, al qual podran optar:

◦ Fills nascuts l'any 2014 i 2015

◦ la instància corresponent la podran replegar en la regidoria d'educació i per 
la web municipal

◦ els llistats es publicaran al mes d'agost

3.2.3.- ACTIVITATS

 Es comenta la participació dels desdejunis saludables, sent la mateixa de 405 
xiquets 

3.2.4.- EPA

 La Presidenta comenta que el dia 19 de maig es farà una exposició a l'auditori 
per part  dels alumnes de l'EPA. També es passen els números dels cursos 
(més de 80) i dels alumnes que han participat en els mateixos (1500 alumnes) 

4.- Despatx extraordinari. No hi ha

5.- Precs i Preguntes.-

 Mª Dolores Miralles pregunta quants xiquets es va a escolaritzar, a la qual cosa 
Begoña li contesta que 272 xiquets 

 A continuació  Guillem Alsina  comenta  que  del  13  al  17  de  juny  es  van  a 
realitzar unes xarrades a tots els col·legis, només per a alumnes de P5, per 
part de l'empresa Elecnor sobre nocions d'estalvi energètic.

 La regidora Carla Miralles cometa que el representant del seu grup municipal al 
Consell d'Esports serà Miguel Angel Vidal.

 Continua preguntant Carla Miralles sobre quins seran els  col·legis on es farà 
L'Illa. Guillem Alsina li contesta que encarla no se sap.

 Seguidamente Carla Miralles pregunta sobre la ubicació i el cost de las Carpes 
al Port, a la qual cosa Guillem Alsina li contesta que el cost es de 6.000 €.

 Carla Miralles pregunta si ha passat per Junta de Govern Local la sol·licitud de 

 



 

la correguda de bous i Guillem Alsina li contesta que encara no ha passat res.

 En relació a les carpes que es van a col·locar a la zona portuària, Mª Dolores 
Miralles, pregunta com les subjectaran al sòl, atès que s'ha asfaltat recentment. 
Guillem Alsina li contesta que l'enginyer de l'Ajuntament ha donat el vist i plau. 

A les 13.45 hores de la data indicada en l'encapçalament de l'acta, s'alça la sessió
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