
 

ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

CICE/2018/4 La comissió informativa de l'àrea de cultura i educació 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 10 / abril / 2018 

Durada Des de les 13:45 fins a les 14.10 hores 

Lloc Sala de comissions 

Presidida per María Begoña López Branchat 

Secretaria Miriam Quintero Arnau

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

Grup Municipal Nom i Cognoms Assisteix

Presidenta - PSPV María Begoña López Branchat SI

TSV Enric Pla Vall (assisteix al seu lloc Hugo Romero 
Ferrer)

NO

TSV Mª Carmen Ruiz Rueda SI

TSV David Adell Miralles SÍ

PSPV Marc Albella Esteller SI

COMPROMÍS Doménec Fontanet i Llàtser SI

PP Carla Miralles Castella SI

PP Luis Gandia Querol (assisteix al seu lloc Elisabet 
Fernández)

NO

PP Amparo Martínez Albiol NO

PP Ana Belén Matamoros Centelles SÍ

AC Josep Lluís Batalla Callau SÍ

PVI María Dolores Miralles Mir SI

 



 

Excuses presentades: Enric Pla Vall (per motius d’agenda) i Luís Gandía Querol (per absència 
a la localitat)

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, la Presidenta obre 
la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Se sotmet a votació l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 13 de març de 
2018, 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 assistents si  volen fer alguna observació a l'esborrany de 
l'acta de la sessió de data 13 de març de 2018.

No havent-se fet cap observació, s'aprova per unanimitat l'esborrany de l'acta de la sessió 
anterior. 

2.- Despatx extraordinari.

No hi ha.

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

3- Altres assumptes.

3.1.  REGIDORIA DE CULTURA, TRADICIONS, FESTES I  JOVENTUT.-  El regidor Marc 
Albella dóna compte del següent assumptes:

CULTURA

3.1.1.- III Jornades de la Memòria Històrica 2018.- El regidor informa als assistents que els ha 
lliurat a les respectives bústies la programació de les diferents activitats i actes organitzades 
per aquestes jornades.

3.1.2.-  XVII  Fira  del  Llibre  de  Vinaròs.  El  Regidor  lliura  als  assistents  la  programació  de 
l’edició d’enguany de la Fira del Llibre que tindrà lloc el dia 21 d’abril (de 10.30 a 20.00 hores), 
la qual ha estat presentada en roda de premsa aquest mateix matí.  que presenta com a 
novetats. La programació presenta com a novetats importants:  la diferenciació de la fira en 
tres espais amb noms d'escriptors famosos (Oscar Wilde, Gloria Fuertes i Isabel Clara Simó),  
l'ampliació  de l'espai  de fira  i  la  doble  clausura prevista.  En aquesta edició,  per  tant,  es 
comptarà  amb  45  haimes  per  llibreries,  associacions,  floristeries,  escriptors  i  activitats 
lúdiques, convenientment distribuïdes. Aquest any es passa de 19 a 23 escriptors convidats, 

 



 

que signaran els seus llibres a la fira i seran entrevistats per Mariola Nos en directe. Entre els 
autors confirmats es comptarà amb la presència de la Premi Planeta, Alicia Giménez Barlett.

3.1.3.- Pròrroga Escola d’Estiu L’Illa.- El regidor de Cultura informa que es prorroga per un 
any més el contracte del servei de l’escola d’estiu L’Illa, i que per a l’any pròxim es vol treure a 
licitació. 

3.2.- REGIDORA D’ESPORTS I EDUCACIÓ.- La Presidenta Begoña López dóna compte 
dels següents assumptes:

EDUCACIÓ

3.2.1.- Easter English.- Es dóna compte de que ahir va finalitza l’edició d’enguany de l’Easter 
English. El número d’inscripcions ha estat de 240, un poc menys que l’any passat.

3.2.2.- Procediment d’escolarització de nous alumnes. La presidenta informa que en breu es 
remetran cartes als pares des xiquets nascuts al 2015 i  2016 per tal  d’informar-los sobre  
l’escolarització dels seus fills.

ESPORTS

3.2.3.- Calendari Esportiu Vinaròs 2018.- La presidenta dóna compte i lliura als assistents el 
Calendari  Esportiu  Vinaròs  2018  i  aprofita  l’avinentesa  per  convidar-los  a  participar  en 
l’activitat del pròxim diumenge 15 d’abril, Dia Mundial de l’activitat Física / I Jornada d’Esport 
en Família.

3.2.3.-  Marató Popular.-  S’informa per  part  de la Presidenta que l’edició  d’enguany de la 
Marató Popular presenta com a novetat la possibilitat que una única persona puga inscriure  a 

 



 

més persones en la inscripció online. Presencialment es podrà tramitar la inscripció en els 
següents establiments: Base Moliner Bernat, DJ Sport, Decathlon Vinaròs, Maikbike i Cicles 
Fandos. La recollida de samarretes es podrà fer al  mercat  municipal els dies 26, 27 i  28 
d’abril. 

3.2.4.- Instal·lacions esportives.- La presidenta informa que recentment s’han portat a terme 
actuacions de manteniment a les següents instal·lacions esportives: Skate Park i a la Pista 
d’Atletisme, pintant la primera i ampliant una zona de calestenia a la segona, a càrrec de la  
brigada municipal.

C) PRECS I PREGUNTES 

4.- Precs i Preguntes.

La regidora Carla Miralles prega conste en acta el malestar del seu grup municipal pel fet que 
la informació rebuda pel regidor de Cultura sobre l’edició d’enguany de la Fira del Llibre ha 
estat facilitada als membres d’aquesta comissió, dos hores després de la seua presentació 
pública en roda de premsa.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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