ACTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ
(Cultura, Tradicions, Festes i Joventut; Educació i Esports)
Identificació de la sessió
Expedient núm.

Tipus de sessió

Data

12673/2015

ordinària

03/11/2015

Horari

Lloc

De 13.15 a 13.40 hores

Edifici Pirulí

Assistents

Absents

BEGOÑA LÓPEZ BRANCHAT (Presidenta)
MAMEN RUIZ RUEDA (s'incorpora a les 13.25)
MABEL VIVES SEBASTIA
GUILLEM ALSINA GILABERT (enlloc de Marc
Albella)
DOMENEC FONTANET LLATSER
AMPARO D. MARTINEZ ALBIOL
ANABEL MATAMOROS CENTELLES
J. LLUIS BATALLA CALLAU
Mª DOLORES MIRALLES MIR

ENRIC PLA VALL
MARC ALBELLA ESTELLER
LUIS GANDIA QUEROL
CARLA MIRALLES CASTELLA

Miriam Quintero Arnau.- Secretària

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 6
d'octubre de 2015 (Expt. 11530/2015).
2.- Altres assumptes.
3.- Despatx extraordinari.
4.- Precs i Preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 6
d'octubre de 2015 (Expt. 11530/2015).
Se sotmet a aprovació l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 6 d'octubre de
2015, 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 regidors

presents, si volen fer alguna observació a l'esborrany de l'acta assenyalada.
No havent-se fet cap observació, s'aprova per unanimitat l'acta de la sessió celebrada
el dia 6 d'octubre de 2015.
2.- Altres assumptes.
2.1.- REGIDORIA DE CULTURA, TRADICIONS, FESTES I JOVENTUT.- El regidor
Guillem Alsina Gilabert, dóna compte dels següents assumptes:
2.1.1.- CULTURA I TRADICIONS
2.1.1.1.- Concert Unesco Barcelona.- Per coincidir en un principi amb les eleccions a
Corts Generals, es canvia la data de la seua celebració al dia 3 de gener de 2016.
2.1.1.2. Ruta Camí de Santiago pel Baix Maestrat.- En l'última reunió que va haver al
respecte, es va determinar per part de cada municipi els recursos històrics i
patrimonials situats en els nuclis urbans que s'inclouran en el recorregut. En el cas de
Vinaròs, el traçat començaria al carrer Sant Jaume, per passar per la plaça Arxiprestal,
ruïnes del convent Sant Francesc, antiga muralla i carrer Pilar, per prendre la Nacional
232 i antiga carretera de Càlig.
2.1.1.3.- Reunió de l'Alcaldia amb el Diputat provincial de Cultura.2.1.1.4.- Estatuts del Consell Vinarossenc de Cultura.- Es facilita una còpia a cada
grup municipal de l'esborrany provisional dels nous estatuts, per tal que siguen
estudiats, dictaminats per la Comissió Informativa de l'Àrea Social i Participació, i
posteriorment aprovats pel Ple de la Corporació.
2.1.2.- FESTES.2.1.2.1.- Estatuts del Consell Local de Festes.- Es facilita una còpia a cada grup
municipal de l'esborrany provisional dels nous estatuts, per tal que siguen estudiats,
dictaminats per la Comissió Informativa de l'Àrea de Cultura i Educació, i posteriorment
aprovats pel Ple de la Corporació.
2.1.2.2.- L'encesa de llums de Nadal tindrà lloc el dia 27 de novembre per la tarde.
2.1.3.- JOVENTUT.2.1.3.1.- Reunió amb el Secretari General de l'IVAJ.- S'informa que Vinaròs serà seu
de l'IVAJ, per la qual cosa s'oferiran els serveis de lliurament del carnet jove, carnet
d'alberguista, així com d'altres. S'oferirà més informació més endavant.
2.2.- REGIDORIA D'EDUCACIÓ I ESPORTS.- La presidenta, Begoña López Branchat,
dóna compte dels següents assumptes:
2.2.1.- ESPORTS.2.2.1.2.- Consell Municipal d'Esports. S'està treballant en la modificació dels Estatuts que regulen el Consell




Municipal d'Esports, concretament pel que fa a la constitució de la Junta, atès
que es pretén que hi hagen més representants de les entitats per instal·lació
esportiva i menys representació política (1 regidor de l'oposició elegit per
consens, 1 regidor de l'equip de govern i 1 regidor d'esports). Els canvis s'han
traslladat a la Secretaria de la Corporació per tal de ser informats i
posteriorment l'esborrany es farà arribar a cadascú dels grups municipals per a
què siguen estudiats.
Així mateix, s'està treballant en el pressupost per a l'any 2016.
Subvencions 2016. A principi de 2016 està previst revisar les bases que han de
regular la concessió de les subvencions.

2.2.1.3.- Millores Instal·lacions esportives municipals.





Pavelló Poliesportiu.◦ Reparació parquet.- Està prevista per al mes de gener 2016 amb un
pressupost de 6.500 €.
◦ Reparació pista sintètica.- Ja s'ha reparat amb un pressupost de 544'50 €.
Skate Park.◦ Construcció mòdul central.- Pressupost de 8.740 €
◦ Altres reparacions.- 3.500 €
Ciutat Esportiva.◦ Millores de les grades – 10.900 € Pendent inici obres.
Pista Atletisme.◦ Millora de gespa natural.- Pressupost de 9.500 €

2.2.1.4.- Pròxims esdeveniments Esportius. 21 de novembre – Festa Inauguració Escoles Esportives Emiare 2015-16 /
Presentació nova mascota al pavelló poliesportiu a les 10.00 hores.
 29 de novembre – XXXIV Cross d'Atletisme – a la pista d'atletisme a les 10.00
hores.
2.2.2.- EDUCACIÓ.2.2.2.1.- Festa de Santa Caterina.- És el dia 25 de novembre i la programació serà
molt similar a anys anteriors.
2.2.2.2.- Consell Escolar Municipal.- Es va suspendre el dia 28 d'octubre atès els
recents problemes informàtics de l'Ajuntament. Es convococarà en breu.
2.2.2.3.- Problemàtica Bus Conselleria.- Atès que els alumnes de 1er i 2on d'Eso han
d'esperar-se fins que acaben les classes els de 3er i 4art per tal d'agafar tots junts el
bus, el IES Vilaplana ha presentat una reclamació directament a Conselleria, no
obstant, divendres dia 6 de novembre està convocada una reunió amb l'inspectora de
la zona per tal de solucionar aquest problema.
2.2.2.4.- Xiquibons.- Ara per ara el procediment per a la concessió dels xiquibons està
pràcticament acabat, només falta l'abonament dels mateixos, acomplint-se els terminis
normals d'anys anteriors malgrat els problemes informàtics de la setmana passada.
2.2.2.5.- Llistats de Beques.- En resposta a la pregunta del regidor Juan Amat al
plenari sobre possibles canvis en els llistats de beques, s'informa que:
 Es van sostraure llistats en reiterades ocasions per part d'alguns usuaris.




Va haver algun que altre error detectat per la qual cosa es van tornar a imprimir
els llistats.
Si va haver una persona que afirmava que estava al llistat que estava trencat i
desprès de varies comprovacions per part de la tècnic, es va comprovar i
demostrar que, a eixa persona, no li corresponia l'ajuda perquè no acomplia els
requisits.

2.2.2.6.- Xarxes.- S'ha iniciat el curs de reforç en secundària el passat dilluns. Aquest
any les classes es fan al CEIP Misericòrdia, els dilluns, dimarts i dimecres.
2.2.2.7.- Constitució de la Comissió Permanent del Consell Municipal de Formació de
Persones Adultes.- Com a representats de l'oposició es va designar a Luis Gandia de
titular i a Lluis Batalla de suplent.
2.2.2.8.- El dia 21 de novembre l'associació d'alumnes i el Consell Municipal de FPA
organitzen la Festa de Santa Caterina a l'ermita. Està programada a les 10.45 h una
excursió a peu fins els estrets de baix del riu Servol, a les 12.00 h visita als estrets, a
les 11.30 xerrada a les cavallerisses, a les 13.15 h repartiment de carn i desprès rifa
del pollastre.
2.2.2.9.- Cursos de l'EPA.- S'han iniciat amb normalitat. Les matriculacions de l'àrea
esportiva tenen molt bona acceptació, excepte algun que no arriba al mínim.

3.- Despatx extraordinari.- No hi ha.

4.- Precs i Preguntes.- No hi ha.

A les 13.40 hores de la data indicada en l'encapçalament de l'acta, s'alça la sessió
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