
 

ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

CICE/2018/8 La comissió informativa de l'àrea de cultura i educació 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria ordinària

Data 12 / juny / 2018 

Durada Des de les 13.45 fins a les 13.50 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 NO

TSV Mª Carmen Ruiz Rueda SI

TSV David Adell Miralles NO

TSV Hugo Romero Ferrer (en substitució d’Enric Pla Vall) SI

PSPV Marc Albella Esteller SI

COMPROMÍS Doménec Fontanet Llàtser NO

COMPROMÍS Jordi Moliner Calventos (en substitució de Domenec 
Fontanet Llàtser)

SI

PP Luis Gandia Querol SI

PP Amparo Martínez Albiol SI

PP AnaBel Matamoros Centelles NO

PP Carla Miralles Castella SI

PP Elisabet Fernández Millán (en substitució de Anabel SI

 



 

Matamoros Centelles)

AC Josep Lluís Batalla Callau SI

PVI María Dolores Miralles Mir SI

Excuses d'assistència presentades: ninguna

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 d’actes de sessions anteriors.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Se sotmeten a votació els esborranys d'actes de sessions anteriors de dates 8 i 18 de 
maig de 2018, que prèviament han estat a disposició de 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  als  esborranys 
esmentats. 

No  havent-se  fet  cap observació,  s'aproven  per  unanimitat  els  esborranys d'actes  de 
sessions  anteriors  de  dates  8  i  18  de  maig  de  2018  (Expt.  CICE/2018/6  i  Expt. 
CICE/2018/7).

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:

 



 

3.1.1.- Es dóna compte de la baixa del conserge de la Biblioteca Municipal i el regidor 
indica als assistents que si  volen més informació al  respecte la podem demanar a la 
Tècnica de la Biblioteca Municipal. 

3.1.2.-  XVII  Festival  de Curtmetratges de Vinaròs Agustí  Comes, que tindrà lloc al  JJ 
Cinema els dies 17, 18 i 19 de juliol, i a la setmana següent es realitzarà la «Macedònica 
Curts» on es projectaran curts a la pèrgola del passeig Colom, el dia 27 es projectarà la 
sèrie basada en l’obra de Javier Sierra. 

3.1.3.- Polseres de fests, Nova edició de la campanya «Tu tries un llibre». Després de 
l’èxit  aconseguit  en la  passada edició s’ha decidit  tornar a repetir  la  proposta  per tal 
d’apropar  el  món  de  la  lectura  en  valencià  als  alumnes  de  primària  ampliant  la 
participació fins als gairebé 325 xiquets.

3.1.4.- Programa de les Festes de Sant Joan i Sant Pere 2018. Es facilitarà llibret de la 
programació de festes als regidors de la corporació. 

3.1.5.- Presentació dames festes. El regidor de Festes informa als regidors que han de 
confirmar l’assistència a la presentació de les dames de festes a l’envelat el dia 22 de 
juny.

3.1.6.- Sopar de Gal·la.- S’informa als assistents que a partir de demà a la Caixa Rural ja  
estaran disponibles per a la venda els tiquets del sopar de gal·la.

3.1.7.-  Mural  en  edifici  del  Carrer  Soro.  S’informa  que  el  mural  que  està  pintant  el  
guanyador de l’edició d’enguany del concurs mural Art Urbà a un edifici del carrer Soro 
finalitzarà el dia 14 de juny.

3.1.8.- Contractació personal EMCUJU y EMPUJU. Es dóna compte que dels contractats 
mitjançant aquests programes, s’han assignat 2 persones del programa EMCUJU per al 
departament  de  cultura,  concretament  una  per  a  la  oficina  AVIVA  i  l’altra  per  al 
departament  de  Cultura.  S’ha  assignat  1  contractat  de  EMPUJU  per  a  la  Biblioteca 
municipal.

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

EDUCACIÓ

3.2.1.-  Procediment  d’escolarització.-  La  presidenta  dóna  compte  de  les  dades 
provisionals del procés d’escolarització i lliura un còpia als assistents.

ESPORTS

3.2.2.- Jove Esport 2018.- S’informa als assistents que avui és l’últim dia del termini per a 
matricular-se.

 



 

C) PRECS I PREGUNTES 

4.- Precs i Preguntes.

No hi ha.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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