
 

 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

6752/2016 Ordinària 10/06/2016

Horari Lloc

De 13.15 a 13.57 hores Sala de Juntes

Assistents Absents

Begoña López Branchat, Presidenta
Marc Albella Esteller
Hugo Romero Ferrer (substitueix a Enric Pla)
David Adell Miralles
Luis Gandia Querol
Carla Miralles Querol
Amparo D. Martínez Albiol
Elisabet Fernández Millán (substitueix a Anabel 
Matamoros Centelles)
J. Lluis Batalla Callau
Mª Dolores Miralles Mir

Enric Pla Vall
Mamen Ruiz Rueda
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. 5168/2016).

2.-  Proposta  de  designació  dels  membres  de  la  Comissió  Permanent  del  Consell 
Municipal d'Esports (expt. 4970/2016).

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. 
5168/2016).

Se sotmet a votació l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 3 de maig de 
2016, que prèviament s'ha posat a disposició de 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 3 de 
maig de 2016.

2.- Proposta de designació dels membres de la Comissió Permanent del Consell 
Municipal d'Esports (expt. 4970/2016).- A la vista de la proposta de l'Alcaldia de data 
31 de maig de 2016:

«PROPOSTA D’ALCALDÍA

Atès a l’art. 5 del Capítol II del Estatuts de l’organització especialitzada denominada 
“Consell Municipal d’Esports” per a la gestió dels serveis esportius de l’Ajuntament de 
Vinaròs.

Vista  la  necessitat  de  constituir  la  Comissió  Permanent  del  Consell  Municipal 
d’Esports.

A la vista de l’anterior, es PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
acord:

Primer: Designar com a membres de la Comissió Permanent del Consell Municipal 
d’Esports:

Presidenta - BEGOÑA LÓPEZ BRANCHAT – REGIDORA D'ESPORTS

Vicepresident  - JORDI MOLINER CALVENTÓS 

Vocals: MIGUEL ANGEL VIDAL PASCUAL– PP

Tècnic d’Esports  - IGNACIO CHALER MARCOS 

Representant dels Clubs 

Grup A : representants de clubs i entitats esportives
 Candidat:  SANTIAGO  MATAMOROS  CENTELLES  /  Suplent:  ISIDRO 
MARTORELL MERINO - CLUB NATACIÓ VINARÒS
 Candidat:   EMILIO  QUEROL  FERRERES  /  Suplent:  GASPAR  MATEU 
CARCELLER – CLUB ESPORTIU VINARÒS
 Candidat:   RAY SANTANA CRUZ /  Suplent:  JOSE  VENTURA GASCÓN  – 
CLUB BÀSQUET VINARÒS SERVOL
 Candidat:  ALEJANDRO SANZ LLONART /  Suplent:  GABRIEL MARTORELL 
BELTRÁN - CLUB BALONMANO VINARÒS
 Candidat:RICARDO  SERRET  EJARQUE   /  Suplent:   –  ANTONIO  VACA 
MOYANO – CLUB DEPORTIVO VINARÒS FUTBOL SALA
 Candidat:  OLIVER GIL SOLÀ  /  Suplent:  RAMÓN MESEGUER ALBIACH – 
CLUB BAMESAD VINARÒS
 Candidat:  SERGI  VIANA  NOGUÉS   /  Suplent:  LUZ  MARIA  REDÓ 
MONTSERRAT - CLUB PATINATGE ARTÍSTIC VINARÒS

Grup B: representants de clubs i entitats esportives futbol:
 Candidat: JUAN MANUEL SERRANO GARCÍA  / Suplent: OSCAR BLASCO 

 



 

FLORES – C. F. UNITED VINARÒS
 Candidat:  JAVIER  CHESA SABATÉ  /  Suplent:  JAIME  CIFRE  CERVERA – 
VINARÒS ETS FUTBOL CLUB
 Candidat: SANTIAGO FORNER SANZ / Suplent: JUAN MANUEL SERRANO 
GARCÍA -  VINARÒS C.F.

Altres entitats:
 Candidat: ANGEL MARTIN BARBENA / Suplent: JUAN CARLOS VIDAL NERI – 
CLUB AULA DE NATURA VINARÒS
 Candidat: JOSE CHALER LÓPEZ / Suplent: AURELIO RÍO JIMENEZ – CLUB 
TRIATLÓ JIJI JAJA VINARÒS
Representant dels mestres i professors d'educació física - Grup C
 ROBERTO MELLADO RUBIO
Representant  del  Mitjans  de  Comunicació  -  JAVIER  NAVAS  SOLSONA  –  JN 
PRODUCCIONES

Persona reconeguda en el món de l’esport - ANDREA CABRÉ CARCELLER

Secretari: Delega funcions en el Tècnic d’Esports

Segon: Traslladar al Ple de la Corporació per l'aprovació definitiva de la nova Junta del 
CME.»

Sotmès l'assumpte a votació, la Comissió Informativa de l'Àrea de Cultura i Educació, 
per unanimitat dictamina FAVORABLEMENT la proposta anterior.

3.- Altres assumptes.-

3.1.- REGIDORIA D'EDUCACIÓ I ESPORTS.- La Presidenta de la Comissió, Begoña 
López, dóna compte dels següents assumptes:

3.1.1.- DIA DE LA BICI.- 12 JUNY

Horari: 10.00 hores

Sortida: Carpa Atlàntic

Inscripcions:  oficina  CME  i  Turisme  i  instal·lacions  esportives  municipals. 
Inscripció oberta fins al dia abans de la prova.

Recorregut: igual que el dia de la Patinada però es farà un tram neutralitzat pel 
poble. Circuit  obert  1 hora amb control  de Policia Local i  voluntaris.  Atenció 
zona de passeig Colom i accés a pas soterrani tallat. Carrer Costa i Borràs 
també.

Obsequis: aigua i fruita per a tots els participants.

Sorteig  de  regals:  cortesia  de  botigues  de  bicicletes  CICLES  FANDOS, 
FANDOS SPORT I GABIKE.

3.1.2.- JOVESPORT.- 2ª EDICIÓ.

Objectiu: que els xiquets de 12 que queden fóra de l'Illa puguen tenir una opció per fer 
activitats. Es busca que siguen activitats novedoses i divertides per a l'estiu, i sobretot 

 



 

que motiven als xiquets i xiquetes.

Dates: 1ª quinzena (4 al 15 juliol) // 2ª quinzena (18 al 29 juliol)

Edats: nascuts en 2002 i 2003 – 1er i 2on ESO

Inscripcions: 13 i 14 juny. Oficina CME: de 9.00 h a 14.00 h i de 16.30 h a 19.00 h.

Places: limitades (30 per quinzena)

Preu: 45 € per quinzena

Activitats: vela, paintball làser, pàdel, futbol-7, jocs alternatius, jocs a la platja, etc.

Col·labora: Serveis Socials, Conselleria de Sanitat i UPCCA.

3.1.3.- EDUCACIÓ. PROGRAMA DE RECOLZAMENT I REFORÇAMENT ESCOLAR 
PER A PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA.- 

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

 



 

3.2.1.- Casal Jove.- Es facilita als assistents còpia d'informació relativa a l'Estiu Jove: 

 

 



 

3.2.2.- PROPOSTA COLISEUM FESTIVAL.- Es dóna compte de la informació que la 
Regidoria de Festes disposa sobre aquesta proposta de festival a la plaça de bous, 
atès que l'empresa encara no disposa de les autoritzacions pertinents. 

 



 

 



 

 



 

4.- Despatx extraordinari.-

DE 1.-   PROPOSTA PER A SOL·LICITAR A L'INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA LA 
INSCRIPCIÓ AL CIRCUIT CULTURAL VALENCIÀ (EXPT. 5130/2016).-

A la vista de la proposta de la Regidoria de Cultura:

«PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE CULTURA

Vista  la  documentació  remitida  per  l'Institut  Valencià  de  la  Cultura,  per  a  la 
Coorganització i Copatrocini de la Programació Escènica, Musical i Audiovisual en les 
Ciutats de la Comunitat Valenciana, així com els requisits, per tornar a formar part del 
Circuit  Cultural  Valencià,  en  els  anys  vinents,  mentres  el  consistori  de  Vinaròs, 
compleix-que la normativa vigent que estableix per estar adscrits:

1r –  Coneixent el projecte Circuit Cultural Valencià de l'Institut Cultural Valencià (ens 
públic de la Conselleria d'Educació,  Investigació, Cultura i  Esport  de la Generalitat 
Valenciana)

2n.-  Coneixent  els  requisits  mínims  que  ha  de  tenir  els  Ajuntaments  i  institucions 
públiques que vulguen adscriure's, concretament els de disposar de:

2.-  1.-  D'un  auditori,  espai  escènic  o  musical  de  propietat  o  gestió  municipal, 
concretament l'Auditori Municipal W Ayguals d'Izco.

2.- 2.- D'una gestora o programadora cultural que s'en encarregue de les tasques de 
programació, difusió, captació de públics, tramitacions administratives corresponents 
concretament a la funcionaria Amparo Chaler Pablo.

2.- 3.- D'un pressupost mínim per tal d'assumir els costos derivats de la programació, 
entre  els  quals  l'assumpció  com a mínim del  50% dels  catxes  de la  programació 
pactada.

2.-  4.-  D'una taxa o preu  públic  de les entrades,  calculada a  partir  dels  següents 
mínims.

- 3 euros per a teatre infantil
- 5 euros per a teatre i dansa d'adults

Del pagament de l'entrada, quedaràn exclosos tots els espectacles de teatre i dansa 
de carrer. 

3r.-  Coneixent  les  diferents  modalitats  a  les  quals  pot  adscriure's  qualsevol 
Ajuntament valencià o universitat valenciana:

- En el càs de Vinaròs ens adscriure'm de moment a la Modalitat B de Teatre, Dansa i  
Circ.

En aquesta modalitat B. Cal complir els següents requisits mínims:

 



 

*  programar  un  mínim  de  6  espectacles  de  teatre,  dansa  i  circ  de  companyies 
professionals valencianes ( incloent-hi tant teatre com dansa)

4rt.-  Coneixent  les diferents aportacions a  què es compromet  l'Institut  Valencià  de 
Cultura (CulturArts Generalitat), assumint fins a un màxim del 50% dels caixets, que 
per al 2016 han estat fitxats en :

- Modalitat Teatre, dansa i circ – B: 6.000 euros

5é.-  Coneixent  els  avantages addicionals  que comporta  el  fet  de  ser  membre  del 
Circuít  Cultural  Valencià  pel  que fa  a accés de llistats  amb la producció anual  de 
cadascun dels sectors artistics, la informació rebuda a les sessions de treball regulars, 
l'ajut  per  tal  d'incentivar  la  presència  dels  gestors  i  programadors  culturals  de  les 
institucions públiques adscrites en les fires valencianes d'arts escèniques, i entre altres 
els tallers i cursos de formació que organitza l'Institut Valencià de Cultura.

Per tot l'anterior, s'eleva la següent PROPOSTA:

Primer.- Sol.licitar al Circuit Cultural Valencià de L'Institut Valencià de Cultura per a la 
Coorganització i Copatrocini de la Programació Escènica, Musical i Audiovisual en les 
Ciutats de la Comunitat Valenciana l'adscripció a l'esmentat Circuít Cultural Valencià. 

Segon.- Assumir el compromís que implica formar part del Circuit Cultural Valencià, 
complint cadascun dels punts anteriorment esmentants.

S'informa favorablement als efectes del disposat en l'article 57.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, de Bases de Règim Local.»

Sotmés l'assumpte a votació, la Comissió Informativa de l'Àrea de Cultura i Educació, 
per  majoria  de 5  vots  a  favor  (2  vots  TSV,  2  vots  PSPV i  1  vot  Compromís)  i  6 
abstencions  (4  abstencions  PP,  1  abstenció  PVI  i  1  abstenció  AC)  s'informa 
FAVORABLEMENT la proposta anterior.

5.- Precs i Preguntes.- 

 Comença Lluis Batalla preguntant  on farà cap la recaptació de l'Estiu Jove. 
Marc Albella contesta que a l'Ajuntament i a més indica que amb la recaptació 
no es sufragarà el cost total del servei.

 En relació a l'assumpte del Setmanari d'Informació Local «Diariet», el regidor 
Lluis  Batalla  pregunta  per  la  situació  en  la  que  es  troba  l'expedient  de 
contractació, a la qual cosa el regidor Marc Albella informa que el procediment 
d'adjudicació  serà  el  de  concurs,  atès  que  s'ha  d'ajustar  la  tirada  de  800 
exemplars al número real de diariets que es venen, i abans del mes d'octubre.

 Continua preguntant Lluis Batalla ara pel tema de l'ermita, concretament pels 
plecs de la licitació, a la qual cosa el regidor de cultura, indica que els plecs ja  
s'han publicat. 

 En relació a la filmoteca i atès que un dels seus membres ho és també de 
l'equip  de govern,  voldria  saber  si  es paguen drets  d'autor.  Marc  Albella  al 

 



 

respecta comenta que es preguntarà al membre que hi participa.

 Lluis Batalla pregunta ara per quan s'aprovarà l'expedient de contractació el 
servei d'impartició de classes de teatre i actuacions teatrals de l'Aula Municipal 
de Teatre, a la qual cosa el regidor de Cultura, Marc albella informa que en la  
sessió pròxima de la Junta de Govern.

 Seguidament Lluis Batalla pregunta per la polèmica sorgida per la denúncia 
d'un ciutadà a l'Ajuntament en relació a uns llibres.  Mar Albella  informa als 
assistents que el ciutadà en qüestió en principi dóna els llibres per a que els 
compres,  i  si  no  és  els  compres,  els  reclama,  i  l'ajuntament  front  aquesta 
situació  li  els  va  tornar  però  dels  4,  2  portaven  el  segell  de  la  biblioteca 
municipal.

 A continuació Lluis Batalla pregunta si per a les pròximes festes de Sant Joan i 
Sant Pere no s'ha pensat en posar a disposició dels ciutadans un telèfon únic 
per a atendre queixes per contaminació acústica. El regidor de festes indica 
que s'estudiarà si aquesta proposta pot ser factible.

 Continuant en el tema de les festes, Lluis Batalla pregunta per si hi ha algun 
canvi  en l'organització  del  muntatge i  desmuntatge,  si  el  presentador de la 
gal·la,Toni Guillot, cobrarà i es contarà amb la participació de voluntaris. Marc 
Albella  manifesta que l'empresa Maestrat  posa les cadires dels actes en la 
carpa gran, pel que fa a la brigada de serveis pràcticament està present en tots 
els  actes,  i  respecte  als  voluntaris  diu  que  un  grup  s'encarregarà  d'altres 
qüestions com per exemple la col·locació de cartells amb la distribució de les 
taules per al sopar a la fresca.

 Intervé  la  regidora  Carla  Miralles  preguntant  si  el  servei  de  muntatge  i 
desmuntatge  de  les  cadires  figura  en  el  contracte  que  corre  a  càrrec  de 
l'empresa adjudicatària, a la qual cosa Marc contesta que no, no obstant és un 
acord que s'hi arriba amb l'empresa.

 En relació a la proposta de festival a la plaça de bous, Carla Miralles vol saber 
el  horari  del  mateix.  Marc  Albella  manifesta  que  això  dependrà  de  les 
corresponents autoritzacions, però no obstant, la proposta és de començar a 
les 18.00 h.

 Seguidament  Lluis Batalla  proposta  canviar  l'orientació  de la  carpa gran de 
festes per a evitar el màxim possible la contaminació acústica. 

 Lluis Gandia pregunta si  l'Ajuntament sap alguna cosa del concert  que està 
anunciat per a la concentració antianimalista. Al respecte Marc Albella informa 
que la concentració està autoritzada per la Subdelegació de Govern i pel que fa 
al concert publicitat, l'Ajuntament no hi ha té constància del mateix, no obstant 
s'informarà. 

A les 13.57 hores de la data indicada en l'encapçalament de l'acta, s'alça la sessió
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