
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

CICE/2018/9 La comissió informativa de l'àrea de cultura i educació 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 10 / de juliol / 2018

Durada Des de les 13:45 fins a les 14 hores 

Lloc Sala de Comissions

Presidida per María Begoña López Branchat 

Secretaria Mª Feli Cruz Beltrán

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

Grup Municipal Nom i Cognoms Assisteix

PSPV- Presidenta María Begoña López Branchat SI

TSV David Adell Miralles SÍ

TSV Maria del Carmen Ruiz Rueda SÍ

TSV Hugo Romero Ferrer SÍ

PSPV Marc Albella Esteller SÍ

COMPROMIS Jordi Moliner Calventós SÍ

PP Amparo Martínez Albiol SÍ

PP Ana Belén Matamoros Centelles SÍ

PP Carla Miralles Castellá SÍ

PP Luis Gandía Querol SI

AC Josep Lluis Batalla Callau SI

PVI María Dolores Miralles Mir NO

Excuses d'assistència presentades:

1. María Dolores Miralles Mir: «absència per motius personals»

 



 

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 d'acte de la sessió anterior de data 12 de juny de 2018, 
que prèviament ha 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  a  l’esborrany 
esmentat. 

No havent-se fet cap observació, s'aprova per unanimitat l’esborrany d'acta de la sessió 
anterior de data 12 de juny de 2018 (Expt. CICE/2018/8).

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 del Decret del Fiscal Cap de la Fiscalia Provincial de Castelló en el 
que  proposa  formular  denuncia  pels  fets  posats  en  coneixement  de  la  fiscalia  per 
irregularitats detectades en l’arxiu històric, ja que els mateixos podrien ser constitutius de 
delicte de furt de l’art. 234 i 235.1.1 (objectes de valor històric, cultural, artístic), delicte 
d’encobriment de l’art. 298.1.a i 2 i delicte de malversació de l’art. 423 CP, sol·licitant la 
declaració de l’Alcalde, de Salvador Oliver Foix i de Sergi Urzainqui Sánchez.

3.1.2. Es dóna compte del Bus de la Llengua que estarà  a Vinaròs durant 4 dies.

 



 

3.1.3. Es dóna compte de la Programació del XVII Festival Internacional de Curtmetratges 
«Agustí Comes» que tindrà lloc del 17 al 28 de juliol, donant còpia de la mateixa a tots els 
membres de la comissió. 

3.1.4.  Es  dóna  compte de la  recaptació  feta  pel  Sopar  a  la  fresca  de Festes,  essent 
aquesta  de 1.249 € que es repartiran  entre  l’associació  contra  el  Càncer,  Creu Roja i 
Càritas.

3.1.5. Finalment es dóna compte de la col·laboració amb l’Editorial Bromera per tal d’editar 
un  llibre.  Es  tracta  d’una  campanya  adreçada  a  primaria  i  per  a  fomentar  la  lectura. 
S’explica  que  el  proper  15  de  juliol  al  Levante  es  podrà  comprar  el  llibre.  També 
l’Ajuntament ha adquirit diversos llibres per a lliurar-los als centres educatius. El preu de 
venda al públic serà de 4,50€

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

REGIDORIA D’ESPORTS:

3.2.1. Jove Esport 2018: Es dóna compte de que s’han omplert totes les places.

3.2.2. Esport  en família: Es  dóna compte de que l’activitat  programada a  la  platja  el 
passat cap de setmana es va ajornar per problemes de l’empres.

3.2.3. Campions Espanya sub 13 Iromans: El proper dijous es farà un reconeixements 
als campions d’Espanya al Saló de Plens.

REGIDORIA D’EDUCACIÓ:

3.2.4. Procés d’escolarització curs 2018/19: Es reparteixen les dades d’escolarització 
per nivells i centres educatius. A més s’explica que el passat 26 de juny es va fer comissió  
d’escolarització i que estan tots els alumnes que han fet petició dins del procés d’admissió 
de primaria/infantil escolaritzats.

3.2.5. EOI: S’explica que les preinscripcions són online, i que ja està obert el termini i que a 
partir del 20 es faran les matrícules a la Regidoria d’Educació.

C) PRECS I PREGUNTES 

4.- Precs i Preguntes.

Carla Miralles exposa que a la revetlla de Sant Joan es van produir incidents amb l’obtenció 
de tickets i l’hora de tancament del servei de barra. 
Marc Albella explica que es van contractar 3 cambrers més per nit de la qual cosa se’ls pot 

 



 

facilitar la informació. Explica a més a més que la caseta de tickets tanca abans per a que a 
la gent li done temps de comprar la beguda. 
Carla Miralles explica que s’hagués pogut fer d’una altra manera i deixar la caseta oberta 
per tal que la gent puga tornar el got.
Amparo Martínez puntualitza que si tornaves més d’un got, no te tornaven els diners de tots 
els gots, a soles d’un, la qual cosa hauria de canviar.

Lluís Gandia explica que s’ha instal·lat a l’ermita un tòtem i que s’ha demanat que es pose 
a un altre lloc. A més, exposa que Guillem Alsina va dir a la ràdio que s’està preparant un 
acte en homenatge a Carles Santos, per la qual cosa demana que siguen informats.
Marc Albella explica que s’està parlant en la Generalitat i en l’Alianza per fer un concert a la 
Plaça de Bous i fer-ho per a la Carta Pobla però que encara no hi ha res tancat. 

Lluís Gandia exposa que si la bandera és ja oficial, quant es posarà. Marc Albella respon 
que la bandera es llevarà per al 29 de setembre.

Lluís Gandia explica que Peñíscola va anunciar ahir que ha rebut unes subvencions per al 
Casc Antic per import de 500.000 €. Marc Albella explica que Vinaròs encara no té cap 
resolució però entén que és perquè la subvenció sol·licitada per a la Capella de Santa 
Victoria són fons FEDER i la tramitació és diferent.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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