
 

ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

CICE/2018/14 La comissió informativa de l'àrea de cultura i educació 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria ordinària

Data 11 / desembre / 2018 

Durada Des de les 13.49 fins a les 14.20 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 SI

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

PSPV Marc Albella Esteller NO

PSPV Maria Cano Palomo (en substitució de Marc Albella) SI

COMPROMÍS Doménec Fontanet Llàtser SI

PP Luis Gandia Querol SI

PP Amparo Martínez Albiol SI

PP AnaBel Matamoros Centelles SI

PP Carla Miralles Castella SI

AC Josep Lluís Batalla Callau SI

PVI María Dolores Miralles Mir SI

 



 

Excuses presentades: «Enric Pla Vall», per motius d’agenda. «Marc Albella Esteller», 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 novembre 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  de  l’acta  de  la 
sessió anterior de data 13 de novembre de 2018 (Expt. CICE/2018/13).

2.- Despatx extraordinari.

DE 1.-  Expedient  12536/2018.  Proposta  del  Grup Municipal  Acord  Ciutadà  per  a 
declarar Vinaròs municipi antitaurí i amic dels animals. 

La  Presidència  no  va  votar  en  segona  
convocatòria

Tipus de votació: ordinària
A favor: 4 vots (3 vots TSV i 1 vot AC)  
En contra: 4 vots (PP)
Abstencions:  4  abstencions  (2  abstencions 
PSPV, 1 abstenció Compromís i 1 abstenció PVI)
Absents: 0

Per votació unànime dels presents s’acorda aprovar la inclusió d’aquest assumpte per 
urgència a l’ordre del dia.

***

A la vista de la proposta del Grup Municipal Acord Ciutadà per a declarar Vinaròs municipi 
antitaurí i amic dels animals (Reg. entrada núm. 20511 de data 11/12/2018):

 



 

“MOCIÓ PER A DECLARAR VINARÒS MUNICIPI ANTITAURÍ I AMIC DELS ANIMALS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Vinaròs és una ciutat sensible envers els animals i el tracte que han de rebre. El seu 
equipo de govern ha aprovat una moció en defensa dels drets dels animals i perquè no 
s’autoritze a la ciutat l’exhibició d’animals als espectacles de circ. Una moció, val a dir-ho, 
amb una intenció clara de no acometre qüestions capdals en la defensa dels drets dels 
animals.

A l’exposició de dita moció s’ha enumerat el  preàmbul de la Declaració Universal dels 
Drets dels Animals (aprovada per l’ONU al 1978). Aquesta Declaració diu en el seu article 
1r: «Tots els animals neixen igual davant la vida i tenen els mateixos drets a l’existència».  
Al seu article 2n diu: «L’ésser humà, com espècie animal, no té dret a eliminar o explotar 
altres animals, ni violar aquest dret». En el seu article 3 r diu: « a) Cap animal no serà 
sotmès a maltractaments i es prohibeixen els actes cruels envers els animals», i b) En cas 
que  la  mort  de  l’animal  sigui  necessària,  ha  de  ser  instantània,  sense  dolor  i  sense 
angoixa.  Finalment  l’article  10è,  expressa que «a)  Cap animal  ha de ser  explotat  per 
divertiment  de  l’ésser  humà,  i  B)  Es  prohibeixen  els  espectacles  i  exhibicions 
incompatibles amb la dignitat de l’animal.»

Els espectacles on el  maltractament animal  és present,  com les curses de bous, ens 
omple de vergonya i d’indignació; en tant que és manifestament contrari a la tendència 
evolutiva que estan demostrant la resta de països civilitzats del món.

Hauria  d’ésser  una  voluntat  manifesta  d’aquest  Ajuntament  fomentar  els  valors  del 
respecte  a  la  natura  i  als  éssers  vius,  la  cura  del  medi  ambient  en  totes  les  seves 
vessants,l’educació basada en el respecte, la convivència i representativitat en la societat, 
i  que  aquests  espectacles  no  estan  en  consonància  amb  els  esmentats  valors  i 
contribueixen a fomentar una educació contraria al respecte a la vida en totes les seves 
formes i expressions, fomentant la cosificació dels animals.

Afortunadament  cada  volta  hi  ha  més  sensibilitat  per  aquest  tema  i  a  les  societats 
desenvolupades, on els animals ja no són tan necessaris per servir a l’home com a eina 
de treball, els animals són considerats més com a companys al qui cal respectar.

Més de 100 municipis de l’Estat ja s’han declarat municipis amics dels animals i municipi 
antitaurí, així com el reconeixement dels animals com a organismes dotats de sensibilitat 
psíquica, a més de física.

Per tot això, el grup municipal ACORD CIUTADÀ de Vinaròs presenta les següents 

PROPOSTES D'ACORD

 

Primer.- L'Ajuntament de Vinaròs declara Vinaròs municipi amic dels animals i respectuós 
amb els seus drets.

Segon.-  L'Ajuntament  de  Vinaròs  aprova  que  Vinaròs  esdevinga  municipi  antitaurí, 
contrari a la pràctica de les curses de bous i a l'exercici de qualsevol tipus de violència 
envers els animals que els pugui causar estats d'ansietat, por, maltractament, patiment o 
qualsevol dany físic o psicològic.

Tercer.- L'Ajuntament de Vinaròs manifestem la nostra voluntat que no es celebren curses 

 



 

de bous ni altres espectacles on es produïsca la mort o s'infligisca estrès psicofísic a un 
animal,  en  cap  plaça  de  bous  del  País  Valencià,  així  com  que  aquests  espais  es 
convertisquen  en  equipaments  públics  o  tinguin  altres  finalitats,  en  consonància  als 
acords d'aquesta moció.

Quart.- L'Ajuntament de Vinaròs sol·licita a les Corts Valencianes la redacció d'una Llei 
autonòmica de Protecció Animal que regule efectivament la protecció integral dels animals 
tant domèstics com salvatges i que prohibisca la tauromàquia en totes les seves formes, 
així com qualsevol espectacle que produïsca patiment a un animal.

Cinquè.- L'Ajuntament de Vinaròs es compromet a fer arribar aquesta moció a les Corts 
Valencianes, al Govern Valencià, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i a 
les entitats que treballen pel benestar animal de les nostres terres.

Sisè.-  L'Ajuntament  de  Vinaròs  insta  al  Govern  de  l'Estat  espanyol  a  abolir  totes  les 
ajudes públiques al sector de la tauromàquia i l'eliminació de la declaració del Bé d'Interès 
cultural o Bé d'Interès Turístic a tots els "espectacles" on es maltracten animals.»

DE 2.- Expedient 12532/2018. Proposta del Grup Municipal Acord Ciutadà de suport 
a  la  denúncia  del  bloqueig  a  la  justícia  europea  que el  Tribunal  Constitucional 
imposa als presos polítics Quim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Turull.

Desfavorable Tipus de votació: ordinària
A favor: 1 vot (AC)  
En contra: 4 vots (PP)
Abstencions:  7  abstencions  (3  abstencions 
TSV,  2  abstencions  PSPV,  1  abstenció 
Compromís i 1 abstenció PVI)
Absents: 0

Per votació unànime dels presents s’acorda aprovar la inclusió d’aquest assumpte per 
urgència a l’ordre del dia.

***

A la vista de la proposta del  Grup Municipal Acord Ciutadà de suport a la denúncia del 
bloqueig a la justícia europea que el Tribunal Constitucional imposa als presos polítics 
Quim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Turull.

“MOCIÓ DE SUPORT A LA DENÚNCIA DEL BLOQUEIG A LA JUSTÍCIA EUROPEA QUE 
EL  TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL  IMPOSA ALS  PRESOS  POLÍTICS  QUIM  FORN, 
JOSEP RULL, JORDI SÀNCHEZ i JORDI TURULL

Exposició de Motius   

El dia 1 de desembre els presos polítics Jordi Turull i Jordi Sánchez van iniciar una vaga 
de fam indefinida que posteriorment han secundat Quim Forn i Josep Rull. Tal com diu la 
seua denúncia:  “L’accés als tribunals sense dilacions ni traves innecessàries és un dret 
que tota persona té. Dificultar l’exercici d’aquest dret amb plenes garanties i en condicions 

 



 

justes pot comportar perjudicis i danys irreparables a drets fonamentals.

La  causa  que  l’Estat  espanyol  instrueix  al  voltant  del  Referèndum  de  l’1  d’octubre 
evidencia  un  munt  d’afectacions  dels  nostres  drets  fonamentals,  entre  ells  el  de  la 
presumpció d’innocència, la llibertat, els drets polítics i el d’un procés judicial amb totes 
les  garanties.  Les  vulneracions  del  Conveni  Europeu  de  Drets  Humans  i  del  Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics són ben visibles en moltes de les resolucions que 
tant el Tribunal Suprem com l’Audiència Nacional han dictat contra nosaltres des del 16 
d’octubre del 2017, data en què es van produir les primeres ordres de presó preventiva.

La nostra determinació per tenir un procés i un judici justos segueix més viva que mai. No 
hem  deixat  de  recórrer  judicialment  totes  aquelles  vulneracions  que  els  tribunals 
espanyols han infringit contra els nostres drets. Però són els tribunals internacionals, i en 
particular el Tribunal Europeu de Drets Humans, on avui dipositem la confiança per rebre 
justícia.

El Tribunal Constitucional, però, ens imposa el bloqueig per accedir a la justícia europea. 
L’acció del TC és tan simple com indissimulada: admetre a tràmit el 100% dels nostres 
escrits d’empara per, posteriorment, no resoldre’n cap.

D’acord amb les dades oficials del TC, els escrits d’empara admesos es mouen entre un 
1% i  un 1,5% del  total  dels presentats.  En el  nostre cas se n’admeten el  100% per, 
seguidament,  oblidar-los  en  un  calaix.  La  legislació  espanyola  (Llei  d’enjudiciament 
criminal)  i  la  doctrina  del  mateix  Tribunal  Constitucional  estableixen  que  els  recursos 
contra els escrits de presó provisional  han de gaudir de tramitació preferent i  s’han de 
resoldre en un termini màxim de 30 dies. El primer recurs d’empara acceptat a tràmit pel 
Constitucional contra l’ordre de presó provisional decretada per l’Audiència Nacional es va 
presentar el 22 de novembre del 2017, fa més de 365 dies. Una demora injustificada i 
més quan tenim ben viu el record de resolucions exprés que el Tribunal Constitucional ha 
fet en diverses ocasions, on ha arribat a reunir-se en cap de setmana i amb només 24 
hores després de ser requerida la seva intervenció.
  Manifestem  la  necessitat  d’un  Tribunal  Constitucional  imparcial  i  diligent,  que  no 
obstaculitzi l’exercici dels nostres drets. Denunciem el bloqueig que de facto el Tribunal 
Constitucional espanyol ens imposa per accedir al Tribunal Europeu de Drets Humans 
(TEDH). Ens reafirmem en la nostra determinació, d’acord amb el Conveni Europeu de 
Drets Humans, a exercir amb plenitud de drets la nostra defensa. No renunciarem mai a 
un judici just.
   No  demanem  al  Constitucional  cap  tracte  de  favor.  Però  tampoc  no  acceptem 
passivament cap discriminació ni dilació injustificada. La qüestió ni tan sols és que es 
dictamini al nostre favor, sinó simplement que es desbloquegin(inadmetin o desestimin)els 
recursos d’empara presentats. Només així es desbloquejarà la via per accedir a la justícia 
europea. Som conscients que com més s’endarrereixi el nostre accés al Tribunal Europeu 
de Drets Humans més s’endarrerirà la recuperació de la nostra llibertat.
Denunciem el bloqueig a la justícia europea que el Constitucional ens imposa. I ho fem 
amb tota la força i dignitat d’una acció amarada en la no-violència. Una de les poques 
protestes legítimes que el fet d’estar empresonats ens permet: la vaga de fam.
  No ho fem contra ningú sinó a favor de remoure consciències i voluntats per impedir que 
s’assumeixi  com a  normal  allò  que  no  ho  és.  El  funcionament  irregular  del  Tribunal 
Constitucional és d’una gravetat sense matisos en un Estat de Dret. I això ha d’interpel·lar 
tots els demòcrates pensin com pensin.
Demanem l’atenció i el suport de totes les persones demòcrates de Catalunya, Espanya, 
Europa i el Món. Convidem a preservar l’actitud cívica i pacífica que tan forts ens ha fet al 

 



 

llarg d’aquests anys. Instem a donar nova volada a la “revolució dels somriures” a través 
dels actes que els propers dies i setmanes es continuaran celebrant a Catalunya en forma 
de concentracions, sopars grocs i concerts. I demanem també que la nostra vaga de fam 
no alteri l’esperit ni les trobades de celebració que aquestes dates properes al Nadal i a 
Cap d’Any comporten per a la immensa majoria de nosaltres.
Agraïm, finalment,  la solidaritat  de totes les dones i de tots els homes que se senten 
interpel·lats i compromesos en la defensa efectiva dels drets i les llibertats, personals i 
col·lectius.
Junts i dignes fins la llibertat!”.

. Per la seua banda,el President del govern de l'estat espanyol, Pedro Sànchez(PSOE)ha 
dit: "Les raons que justifiquen aquesta acció(la vaga de fam) no son certes perquè [els 
presos] tindran un judici just" i serà possible "gràcies a l'estat de dret" i el poder judicial  
"independent"  que hi  ha  a  Espanya. "No  estem a favor  de polititzar  la  justícia  ni  de 
judicialitzar la política". 
   L'argument de Pedro Sànchez no es sosté, ja que en el cas del Tribunal Constitucional 
no val a parlar de respecte de la independència del Poder Judicial, ja que el  Tribunal 
Constitucional no forma part del Poder Judicial . La seua composició és de 12 membres 
anomenats de la següent manera:
-  4 membres a proposta del Congrés dels Diputats per majoria de 3/5 parts dels seus 
membres.
- 4 membres a proposta del Senat per idèntica majoria.
- 2 membres a proposta del Govern d'Espanya.
- 2 membres a proposta del Consell General del Poder Judicial per idèntica majoria que 
les cambres legislatives.

. La vaga de fam començada pels presos polítics Quim Forn, Josep Rull ,Jordi Sànchez i 
Jordi Turull i la seua denúncia no ha de ser ignorada per la nostra ciutat on la majoria 
social  demòcrata  i  d'esquerra sempre ha sabut  respondre activament  a les injustícies 
encara que passessin a milers de quilòmetres de Vinaròs o davant de decisions preses a 
la capital de la Cort( Irak, Llei de Reforma Laboral,Síria,per exemple)

   Per tots aquests motius, el Grup Municipal ACORD CIUTADÀ a l’Ajuntament de Vinaròs 
proposa l’adopció dels següents:
 
ACORDS

Primer.-  L'Ajuntament  de Vinaròs  dóna  suport  a  la  denúncia  del  bloqueig  a  la 
justícia europea que el Tribunal Constitucional imposa als presos polítics,  Quim Forn i 
Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Turull.

Segon.-  Comunicar  aquest  acord  a  la  Federació  Valenciana  de  Municipis  i 
Províncies, a la Generalitat Valenciana, al Tribunal Constitucional, al Ministeri de Justícia, 
al Congrés, Senat i a la Delegació del Govern espanyol al País Valencià i la Subdelegació 
corresponent.

Tercer.- Comunicar l'acord del punt Primer als presos polítics Quim Forn, Josep Rull, Jordi 
Sànchez i Jordi Turull, a la presó de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada,Bages)»

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 



 

3- Altres assumptes.

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

3.1.1. Escola de Nadal.- La presidenta lliura als assistents una còpia del díptic:

 



 

3.1.2.- Nadal esportiu.- La presidenta informa als assistents que se’ls remetrà per correu 
la informació que disposa al respecte. 

3.1.3.- Campanya nadalenca del Club de bàsquet Cervol.-  La presidenta informa als 
assistents que se’ls remetrà per correu la informa que es disposa al respecte, no obstant 
s’indica  que  atesa  l’actuació  sobre  el  paviment  del  pavelló  poliesportiu,  aquesta 
campanya que organitza el  Club de bàsquet Cervol i  que es tracta de la recollida de 
joguines, enguany es trasllada a la plaça Parroquial el pròxim divendres, i es destinaran a 
Càritas.

C) PRECS I PREGUNTES 

4.- Precs i Preguntes.

 



 

• J. Lluís Batalla Callau, portaveu del Grup Municipal d’Acord Ciutadà pregunta si es 
portarà a terme alguna actuació per a previndre la deterioració de les pintures de 
l’església Arxiprestal.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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