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

9056/2016

ordinària

02/08/2016

Horari

Lloc

De 13.45 a 14.25 hores

Sala de Juntes

Assistents

Absents

Begoña López Branchat, Presidenta
Doménec Fontanet Llatser
Marc Albella Esteller
Hugo Romero Ferrer
David Adell Miralles
Mamen Ruiz Rueda
Luis Gandia Querol
Carla Miralles Castella
Amparo D. Martinez Albiol
Anabel Matamoros Centelles
Mª Dolores Miralles Mir

Enric Pla Vall
J.Lluis Batalla Callau

Miriam Quintero Arnau.- Secretària

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 12 de
juliol de 2016 (exp. 7987/2016).
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 de data 12
de juliol de 2016 (exp. 7987/2016).
Se sotmet a aprovació l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 12 de juliol 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-se fet cap observació, s'aprova per unanimitat l'acta de la sessió de data 12
de juliol de 2016.
2.- Altres assumptes.
2.1.- REGIDORIA DE CULTURA, TRADICIONS, FESTES I JOVENTUT.- El regidor
Marc Albella dóna compte dels següents assumptes:
2.1.1.- Quiosc de l'Art.- Es una iniciativa conjunta amb la Regidoria de Turisme, la qual
consisteix en un programa de concerts en 4 ubicacions diferents: l'antic Limbo, la
capella Santa Victòria, la pèrgola menuda del passeig marítim i la plaça del carrer Sant
Francesc.
2.1.2.- Plaça Bous.- S'informa dels pròxims esdeveniments que tindran lloc a la Plaça
de bous:
- El dia 7 d'agost: correguda de Bous, no obstant i per la venda d'entrades cap la
possibilitat que es puga suspendre.
- El dia 20 d'agost : celebració del Freestyle
2.1.3.- Valoració Biblioestudi.- Es facilita als assistents còpia de l'informe – valoració
del Biblioestudi:
«

2.1.4.- Donació llibres a la Biblioteca municipal.- Cármen Lázaro va donar
aproximadament 1.400 exemplars del fons literari d'Agustí Comes.
2.1.5.- Casal Jove.- En resposta a una consulta formulada per Carla Miralles, el regidor
de Cultura, indica que el Casal Jove estarà tancat des del dia 18 fins el 27 d'agost, la
resta estarà obert.
2.2.- REGIDORIA D'EDUCACIÓ I ESPORTS.- La regidora Begoña López Branchat
dóna compte dels següents assumptes:
EDUCACIÓ
2.2.1.- Jornada contínua.- Conselleria d'Educació ha comunicat als centres escolars la
seua acceptació a la sol·licitud per a la implantació de la Jornada continua per al
proper curs 2016-2016. El dia 15 de setembre els centres escolars procediran a la
celebració d'una votació dels pares dels alumnes on decidiran si volen o no la jornada
continua. La presidenta indica que per a la Comissió disposarà mes informació al
respecte.
2.2.2.- Transport escolar.- La presidenta, en resposta una pregunta formulada per la
regidora M. Dolores Miralles, informa als assistents que, desprès de haver-se reunit
amb el gerent dels autobusos Mediterràneo per a tractar l'assumpte de la supressió de
parades, aquest va explicar-li que es van suprimir parades però que no eren
definitives, en algunes el problema era que coincidien 2 autobusos al mateix temps, el
de conselleria i el de l'ajuntament. Aquesta supressió no té caràcter definitiu, perquè si
cal ampliar les parades es poden ampliar en qualsevol moment. Pel que fa a la
supressió de la parada de l'església el problema era que no hi havia molta gent i els
xiquets arribaven tard a casa, per la qual cosa s'ha decidit que a la parada de
l'església hi haurà una parada de matí i per a la baixada la parada serà a l'avinguda de
la Llibertat (Kontinental), no obstant, la creació o supressió de parades anirà en funció
de la demanda de les mateixes.
ESPORTS
2.2.3.- Conveni amb la Federació Baloncesto de la Comunitat Valenciana.- La
presidenta informa de la signatura d'un conveni de col·laboració, de caràcter no
econòmic, només de prestació d'instal·lacions esportives municipals, per a la
realització d'un curs d'entrenadors de basquet nivell 1 en la nostra localitat.
2.2.4.- Reunió Villarreal CF.- La setmana passada es va tindre una reunió amb el
Villarreal CF en relació al programa Endavant. Sobre el dia 27 i 28 d'agost es
disposaran d'entrades, aproximadament unes 1.200, per al partit Villarreal-Sevilla. A
més es pretén fer una xarrada amb 4 entrenadors vinculats al Club i també hi haurà
un vídeo promocional de la ciutat.
2.2.5.- 3ª Edició 10 K nocturn «Llagostí de Vinaròs».- La presidenta facilita als
assistents informació sobre la tercera edició del 10 K nocturn, que s'ha presentat
aquesta setmana, i tindrà lloc dissabte 13 d'agost.
3.- Despatx extraordinari.- No hi ha.

4.- Precs i preguntes.


Comença la regidora del PVI, Mª Dolores Miralles, preguntant per quan va
tindre lloc el Consell Escolar Municipal. La presidenta manifesta que la
setmana passada el que es va celebrar va ser la Comissió d'escolarització de
Secundària. Incidint en el mateix assumpte, Mª Dolores Miralles voldria saber
les valoracions d'aquesta Comissió, a la qual cosa la presidenta manifesta que
encarregarà un resum de les valoracions a la funcionària municipal del
departament d'Educació i ja es facilitarà còpia del mateix.



En relació a l'àrea d'Esports, la regidora del PVI, vol saber si els diners de les
subvencions que no s'han atorgat a cap entitat esportiva, es repartiran entre les
entitats esportives que no van poder accedir a la subvenció per presentar-se
fóra de termini. La presidenta indica que, d'acord amb el procediment de
concessió de subvencions, no és possible fer aquesta repartició de diners, a la
qual cosa la regidora Mª Dolores Miralles sol·licita conste en acta que està
totalment en desacord, perquè pel simple fet d'haver presentat la subvenció
fóra de termini això comportarà la desaparició d'un club tan emblemàtic com el
del Balonmano i que no hi ha voluntat per part de l'Ajuntament d'evitar-ho.
Intervé el regidor Hugo Romero per preguntar-li a Mª Dolores Miralles si està
d'acord amb ell en que no es pot concedir una subvenció si la sol·licitud es
presenta fóra de termini. La regidora del PVI diu que sí, no obstant creu que, tal
i com es va fer en el cas de xarxa llibres, es podria allargar el termini de
presentació de sol·licituds.
La presidenta informa que, en aquest cas, el tècnic municipal d'esports va
contactar constantment i des del mes de febrer en totes les entitats esportives
per tal d'explicar-los tot el referent a les subvencions, i sobretot el termini de
presentació de sol·licituds, a més indica que el procediment està totalment
ajustat per la fiscalització de la Intervenció municipal de Fons i per la
Conselleria d'Hisenda.



Seguidament intervé Luis Gandia per preguntar quan es facilitarà informació en
relació a les activitats extraescolars, atesa la possibilitat de la jornada continua
en les escoles. La presidenta indica que la informació es difondrà des dels
propis col·legis.



Luis Gandia també vol informació sobre el tema de la bandera de Vinaròs, atès
que hi ha un registre d'entrada de la setmana passada d'un escrit del Consell
Tècnic d'Heràldica i Vexil.logia. El regidor de Cultura, Marc Albella, indica que,
en resposta a les al·legacions presentades per l'Ajuntament al dictamen
desfavorable del Consell Tècnic, aquest consell diu que li correspon a
l'ajuntament acreditar documentalment el caràcter històric d'ús immemorial de
la bandera aprovada per la Corporació, o en el seu cas de la bandera de data
1654 restaurada per la Generalitat a petició de l'Associació Cultura Amics de
Vinaròs, i que en l'actualitat es troba a les caballerisses.



La regidora Carla Miralles sol·licita còpia de l'informe de la Policia Local sobre
les queixes de l'Electrosplash de l'any passat, a la qual cosa Marc Albella indica
que li'l farà arribar.



En relació a l'assumpte del contracte de l'ermita, Carla Miralles pregunta què

pensa fer la corporació al respecte. Domènec Fontanet, regidor de Compromís,
manifesta que encara no hi ha una decisió definitiva, però segurament el
procediment serà de caràcter negociat.


Per finalitzar Carla Miralles vol recordar que no ha rebut contestació a la
pregunta del pressupost del Carnaval formulada a la última comissió. Marc
Albella manifesta tant prompte com dispose del pressupost que li facilitarà la
COC, li donarà una còpia.

A les 14.25 hores de la data indicada en l'encapçalament de l'acta, s'alça la sessió
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

