
 

 ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

CICE/2019/01 La comissió informativa de l'àrea de cultura i educació 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 12 / de febrer / 2019 

Durada Des de les 13:48  fins a les 14:17 hores 

Lloc Saló de comissions 

Presidida per María Begoña López Branchat 

Secretària 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 NO

TSV David Adell Miralles SI

TSV Hugo Romero Ferrer SI

PSPV Marc Albella Esteller SI

COMPROMÍS Doménec Fontanet Llàtser SI

PP Luis Gandia Querol SI

PP Amparo Martínez Albiol NO

PP Elisabeth Fernández Millán SI

PP AnaBel Matamoros Centelles SI

PP Carla Miralles Castella NO

AC Josep Lluís Batalla Callau SI

PVI María Dolores Miralles Mir SI

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la  
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

 



 

1.- Aprovació d’actes de sessions anteriors.

Favorable Tipus de votació: 

Se sotmet a votació els esborranys de les actes de les sessions anteriors de data 11 de 
desembre de 2018 i 8 de gener de 2019, que prèviament han estat a disposició de tots els  
membres juntament amb la convocatòria i 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 de les actes de 
les sessions anterior de data 11 de desembre de 2018 i 8 de gener de 2019.

 

2.- Despatx extraordinari.

No n’hi ha

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

3.- Altres assumptes.

3.1.- REGIDORIA DE CULTURA, TRADICIONS, FESTES I JOVENTUT.- El regidor Marc Albella 

Esteller dóna compte dels següents assumptes:

 Programació Festes Carnaval.- El regidor informa als assistents que se’ls ha remés còpia 

de la programació d’actes per a les pròximes festes de Carnaval i sol·licita confirmen en 

breu l’assistència al Sopar de gal·la.

 Joaquín Simó. La Corporació Municipal mostra el seu màxim condol a la família de 

Joaquín Simó que ens ha deixat aquesta matinada a l’edat de 86 anys. El sepeli 

tindrà lloc a l’església de Santa Magdalena a les 11.00 hores i es farà un minut de 

silencia.

 «Santos Emplaçat». S’informa als assistents que s’ha arribat a un preacord amb la 

Generalitat Valenciana pe

 



 

 Campanya  Biblioinsti.-  Aquesta  nova  campanya  està  adreçada  als  alumnes  de 

secundària i batxillerat, per facilitar als alumnes un espai òptim i relaxat per a poder 

estudiar. Després de la bona acollida que ha aconseguit el programa Biblioestudi, ara 

des de l'Ajuntament s'ha decidit apostar per una nova campanya. Biblioinsti es farà 

des de l'11 de febrer fins al 6 de maig ampliant l'horari de la Biblioteca Municipal, de 

dilluns  a  divendres  de  09:00h  a  14:00h  i  de  15:30h  a  21:00h,  mentre  que  els 

dissabtes serà des de les 09:00h fins a les 13:30h.

 Fira del Llibre.- La Fira del Llibre 2019 tindrà lloc el dia 20 d’abril, que per el calendari 

aquest any cau en dissabte sant. El fil conductor d’enguany serà el Còmic i com a 

novetat s’ha pensat en convidar a llibreries de poblacions veïnes per tal  que la fira 

tinga un caire més comarcal.

 Centenari  del  naixement  dels  vinarossencs  Francesc  Batiste  Baila  i  Alfred  Giner 

Sorolla. Per tal de celebrar aquest centenari, des de la Regidoria de Cultura s’están 

coordinant una sèrie d’actes, entre ells els Premis Maestrat Viu i les Jornades de 

Memòria Històrica. 

3.2.- REGIDORIA D’EDUCACIÓ I ESPORTS.- La Presidenta, Begoña López Branchat, dóna 

compte dels següents assumptes:

EDUCACIÓ

 Programació  del  Dia  Internacional  de  la  Dona.-  S’informa  als  assistents  que  la 

setmana pròxima es farà una roda de premsa per tal de difondre tota la programació 

per enguany per tal de commemorar el Dia Internacional de la Dona.

 Concurs Dibuix Infantil Carnaval.- El lliurament de premis d’aquest concurs tindrà lloc 

dilluns dia 18 de febrer al Mercat Municipal.

 Agència Aviva-Vinaròs.- S’informa als assistents que l’Ajuntament de Vinaròs, com a 

entitat que acredita i expedeix el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià 

per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, ha ampliat l’oferta en dos 

grups, que estan complets i s'imparteixen al Centre Municipal de la Tercera Edat i al  

CEIP Jaume I, respectivament.

 



 

ESPORTS

 Caminada  Popular.-  Estava  programada  per  al  dia  3  de  febrer,  però  per  raons 

meteorològiques es va suspendre. S’ha fixat una nova data per al dia 10 de març. 

Atès que aquest dia coincideix amb les «Botigues al Carrer», s’intentarà començar un 

poc abans per tal de compatibilitzar els dos esdeveniments.

 Parquet pavelló poliesportiu.- La Presidenta informa sobre el problema en el parquet 

nou del pavelló, atès que rellisca molt. L’obra de renovació del parquet va finalitzar el 

mes de novembre, a la empresa en aquell moment se li  rectifiqués el tema de la 

pintura perquè no es estava ben acabada, per la qual cosa es va tornar a repassar la  

pintura i es va recepcionar l’obra. Al cap del temps i segons l’entitat esportiva del 

bàsquet, no poden jugar perquè rellisca moltíssim, i es veu que es degut a la pintura, 

per la qual cosa s’ha sol·licitat un peritatge a l’Instituto de la Madera per a que faça 

anàlisi  dels  materials  utilitzats.  Si  el  resultat  de  l’informe  es  desfavorable  es 

reclamarà la responsabilitat a l’empresa.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

4.- Precs i Preguntes.

Luís Gandia Querol:

 Pregunta si el Director de l’obra de la renovació del parquet del pavelló poliesportiu 

és personal de l’ajuntament, a la qual cosa la Presidenta contesta que sí. 

 En relació al mateix tema, pregunta si se li ha donat trasllat a l’empresa de tot el que 

ha succeït atès que és un problema important, a la qual cosa la Presidenta indica que 

sí, que segons la empresa s’han utilitzat materials dins dels paràmetres dels plecs de 

prescripcions  tècniques,  per  aquesta raó s’ha demanat  informe a l’Instituto  de  la 

Madera. 

Lluís Batalla Callau

 Pregunta què s’ha previst, des de l’ajuntament, com a homenatge a Joaquín Simó, a 

 



 

la qual cosa el regidor de Cultura, Marc Albella, indica que es farà un minut de silenci. 

Luís Gandia Querol 

 Pregunta  pel  concepte  de  dos  factures  de  «Edicions  del  País  Valencià»,  una 

d’aproximadament 7.000 euros i l’altra de 2.000. El regidor Hugo Romero contesta 

que la de 2.000 euros correspon a un especial  que va fer  El  temps especial  de 

Vinaròs, l’altra diu que possiblement correspon a l’Alcaldia.

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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