
 

 

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

13695/2015 Extraordinària 23/11/2015

Horari Lloc

De 13.15 a 13.35 hores Edifici Pirulí

 
Assistents

 
Absents

BEGOÑA LOPEZ BRANCHAT (Presidenta)
ENRIC PLA VALL
JAN VALLS FERNANDEZ (substitueix a 
Mamen Ruiz Rueda)
MABEL VIVES SEBASTIÀ
MARC ALBELLA ESTELLER
DOMENEC FONTANET LLATSER
MIGUEL A. VIDAL PASCUAL (substitueix a Luis
Gandia Querol)
ANABEL MATAMOROS CENTELLES
LLUIS BATALLA CALLAU
MARIA DOLORES MIRALLES MIR

MAMEN RUIZ RUEDA
LUIS GANDIA QUEROL
CARLA MIRALLES CASTELLA
AMPARO D. MARTINEZ ALBIOL

Miriam Quintero Arnau.- Secretària

ORDRE DEL DIA

1.- Proposta per a aprovar inicialment els Estatuts del Consell  Local de Festes de
Vinaròs (Expt. 9620/2015).

2.- Proposta  per  a  aprovar  inicialment  el  Reglament  del  Consell  Vinarossenc  de
Cultura de Vinaròs (Expt. 13083/2015).

3.- Proposta  per  a  designar  els  membres  de  la  Comissió  Permanent  del  Consell
Municipal de Formació de Persones Adultes (Expt. 9030/2015).

4.- Proposta per a designar representants de la corporació en òrgans col·legiats (Expt.
6880/2015).

5.- Proposta per a canviar el dia de celebració de la sessió ordinària del Ple del mes de
desembre de 2015 (Expt. 13556/2015).

6.- Proposta per a deixar sense efecte l'acord adoptat pel Ple de la Corporació de data
9 de febrer de 2010 en el que es posava a disposició de la Generalitat Valenciana un
solar per a la construcció d'un centre docent en el  carrer Benedicte XXIII  núm. 32
(Expt. 1881/2015).



 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Proposta per a aprovar inicialment els Estatuts del Consell Local de Festes de
Vinaròs (Expt. 9620/2015).- A la vista de l'informe proposta emés per la Secretaria de
la Corporació en data 17 de novembre de 2015: 

«INFORME DE LA SECRETARIA: 40/15
ASSUMPTE:  APROVACIÓ  DELS  NOUS  ESTATUTS  DEL  CONSELL  LOCAL  DE
FESTES DE VINARÒS

Vist l'expedient per a l'aprovació dels nous Estatuts del Consell Local de Festes de
Vinaròs. 

Atés que aquests nous estatuts suposen únicament una modificació d'alguns aspectes
concrets dels anteriors, que van ser aprovats per acord del Ple de la Corporació de
data 24 de gener de 2013. Aspectes relatius a l'objecte (art. 3), fins (art. 4), funcions
(arts. 5), etc. 

Revisat el contingut dels mateixos, es considera que s'ajusten a l'ordenament jurídic
vigent, corresponent l'aprovació al Ple de la Corporació a l'empara de l'art. 22. 2. d) de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 

L'acord d'aprovació haurà d'incloure els següents extrems, de conformitat amb l'art. 49
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local:

Primer.- Aprovar inicialment els ESTATUTS DEL CONSELL LOCAL DE FESTES DE
VINARÒS.

Segon.- Sotmetre aquests Estatuts a informació pública i audiència a les persones
interessades  per  un  termini  de  trenta  dies,  amb  el  previ  anunci  al  BOP i  Tauler
d’Edictes, per tal que puguen presentar reclamacions i suggeriments.

Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions en termini s’entendrà definitivament
adoptat l’acord fins aleshores provisional.»

Sotmés l'assumpte a votació, la Comissió Informativa de l'Àrea de Cultura i Educació,
per majoria de 6 vots a favor (3 vots TSV, 2 vots PSPV i 1 vot COMPROMIS), 1 vot en
contra  (AC)  i  3  abstencions  (2  abstencions  PP  i  1  abstenció  PVI),  dictamina
FAVORABLEMENT la proposta anterior.

2.- Proposta per a aprovar inicialment el Reglament del Consell Vinarossenc de
Cultura de Vinaròs (Expt. 13083/2015).-A la vista de l'informe proposta emés per la
Secretaria de la Corporació en data 17 de novembre de 2015: 

“INFORME DE LA SECRETARIA: 41/15
ASSUMPTE: APROVACIÓ DELS NOU REGLAMENT DEL CONSELL VINAROSSENC
DE CULTURA DE VINARÒS

Vist  l'expedient  per  a  l'aprovació  del  nou  Reglament  del  Consell  Vinarossenc  de
Cultura de Vinaròs. 



 

Atés que aquest nou reglament suposa únicament una modificació d'alguns aspectes
concrets del vigent actualment. Aspectes relatius a la composició (art. 3) i funcions dels
membres (art. 4), fonamentalment.  

Revisat el contingut del mateix, es considera que s'ajusta a l'ordenament jurídic vigent,
corresponent l'aprovació al Ple de la Corporació a l'empara de l'art. 22. 2. d) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril. 

L'acord d'aprovació haurà d'incloure els següents extrems, de conformitat amb l'art. 49
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local:

Primer.-  Aprovar  inicialment  els  REGLAMENT DEL CONSELL VINAROSSENC DE
CULTURA DE VINARÒS.

Segon.- Sotmetre aquest Reglament a informació pública i audiència a les persones
interessades  per  un  termini  de  trenta  dies,  amb  el  previ  anunci  al  BOP i  Tauler
d’Edictes, per tal que puguen presentar reclamacions i suggeriments.

Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions en termini s’entendrà definitivament
adoptat l’acord fins aleshores provisional.»

Sotmés l'assumpte a votació, la Comissió Informativa de l'Àrea de Cultura i Educació,
per majoria de 6 vots a favor (3 vots TSV, 2 vots PSPV i 1 vot COMPROMIS), 1 vot en
contra  (AC)  i  3  abstencions  (2  abstencions  PP  i  1  abstenció  PVI),  dictamina
FAVORABLEMENT la proposta anterior.

3.- Proposta per a designar els membres de la Comissió Permanent del Consell
Municipal  de Formació de Persones Adultes (Expt.  9030/2015).-A la vista de la
proposta emesa per l'Alcaldia en data 6 de novembre de 2015: 

«PROPOSTA DE L'ALCALDIA

Atés l'art.  9 del Capítol II dels Estatus de l'organització especialitzada denominada “Consell
Municipal  de  Formació  de Persones Adultes”  per  a  la  gestió  dels  serveis  de Formació  de
Persones Adultes de l'Ajuntament de Vinaròs.

Vista la necessitat de constituir la Comissió Permanent del Consell Municipal de Formació de
Persones Adultes.

A la vista de l'anterior, es PROPOSA al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:

Primer.-  Designar  com  a  membres  de  la  Comissió  Permanent  del  Consell  Municipal  de
Formació de Persones Adultes:

- President/a (entre els regidors/es):

 Titular: Begoña López Branchat

 Suplent: Doménech Fontanet Llàtser



 

- Vocals:

 Un regidor/a de l'equip de govern

 Titular: Marc Albella Esteller

 Suplent: Hugo Romero Ferrer

 Un regidor/a de grup diferent al que estiga a l'equip de govern:

 Titular: Lluís Gandia Querol

 Suplent: Lluís Batalla

 Un representant del Centre d'FPA “Llibertat”

 Titular: M. Josefa Vidal Ballester

 Suplent: Esther Catalan Nebot

 Un representant de l 'Associació d'Alumnes d'FPA Llibertat

 Titular: Juani Aulet Cubells

 Suplent: José Antonio Lázaro Puente

Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades.»

Sotmés l'assumpte a votació, la Comissió Informativa de l'Àrea de Cultura i Educació,
per unanimitat, dictamina FAVORABLEMENT la proposta anterior.

4.- Proposta per a designar representants de la corporació en òrgans col·legiats
(Expt. 6880/2015).- A la vista de la proposta de l'Alcaldia de data 16 de novembre de
2015:

«PROPOSTA DE L'ALCALDIA

Vist l'acord núm. 5 adoptat pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària i urgent
del  dia  1  de  juliol  de  2015,  per  la  qual,  entre  altres,  s'aprova  el  nomenament  de
representants de la corporació per a formar part dels Consells Escolars dels centres no
universitaris, així com a representants d'aquest Ajuntament en el Consorci de Televisió
Digital Terrestre. 

Vista  la  necessitat  de  reestructurar  la  designació  dels  representants  d'aquest
Ajuntament per a formar part en òrgans col·legiats.

D'acord amb l'anterior, es proposa al Ple el següent ACORD:

1.-  Designar com a representant d'aquest Ajuntament per a formar part del Consell
Escolar del CEIP Ntra. Sra. Assumpció a la regidora ELISABET FERNANDEZ MILLAN,
en substitució de Guillem Alsina Gilabert.

2.- Designar com a representant d'aquest Ajuntament per a formar part del Consell
Escolar  IES Leopoldo  Querol  a  a  MARC ALBELLA ESTELLER,  en  substitució  de
Begoña López Branchat.

3.- Designar com a representant d'aquest Ajuntament per a formar part del Consell



 

Escolar  del  Centre  de  Formació  de  Persones  Adultes  FPA a  BEGOÑA LÓPEZ
BRANCHAT, en substitució de Marc Albella Esteller.

4.- Designar  com a  representant  d'aquest  Ajuntament  en  el  Consorci  de  Televisió
Digital Terrestre al regidor LUIS GANDIA QUEROL, en substitució de la regidora Mª
Carmen Ruiz Rueda.

5.- Notificar el present acord a les persones interessades.»

Sotmés l'assumpte a votació, la Comissió Informativa de l'Àrea de Cultura i Educació,
per majoria de 9 vots a favor (3 vots TSV, 2 vots PSPV, 2 vots PP, 1 vot COMPROMIS i
1 vot PVI) i 1 abstenció (AC), dictamina FAVORABLEMENT la proposta anterior.

5.- Proposta per a canviar el dia de celebració de la sessió ordinària del Ple del
mes de desembre de 2015 (Expt. 13556/2015).- A la vista de la proposta de l'Alcaldia
de data 17 de novembre de 2015:

«PROPOSTA DE L'ALCALDIA

Vist l'acord núm. 5 adoptat pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària i urgent
del  dia  1  de  juliol  de  2015,  per  la  qual,  entre  altres,  s'aprova  el  nomenament  de
representants de la corporació per a formar part dels Consells Escolars dels centres no
universitaris, així com a representants d'aquest Ajuntament en el Consorci de Televisió
Digital Terrestre. 

Vista  la  necessitat  de  reestructurar  la  designació  dels  representants  d'aquest
Ajuntament per a formar part en òrgans col·legiats.

D'acord amb l'anterior, es proposa al Ple el següent ACORD:

1.-  Designar com a representant d'aquest Ajuntament per a formar part del Consell
Escolar del CEIP Ntra. Sra. Assumpció a la regidora ELISABET FERNANDEZ MILLAN,
en substitució de Guillem Alsina Gilabert.

2.- Designar com a representant d'aquest Ajuntament per a formar part del Consell
Escolar  IES Leopoldo  Querol  a  a  MARC ALBELLA ESTELLER,  en  substitució  de
Begoña López Branchat.

3.- Designar com a representant d'aquest Ajuntament per a formar part del Consell
Escolar  del  Centre  de  Formació  de  Persones  Adultes  FPA a  BEGOÑA LÓPEZ
BRANCHAT, en substitució de Marc Albella Esteller.

4.- Designar  com a  representant  d'aquest  Ajuntament  en  el  Consorci  de  Televisió
Digital Terrestre al regidor LUIS GANDIA QUEROL, en substitució de la regidora Mª
Carmen Ruiz Rueda.

5.- Notificar el present acord a les persones interessades.»

Sotmés l'assumpte a votació, la Comissió Informativa de l'Àrea de Cultura i Educació,
per unanimitat, dictamina FAVORABLEMENT la proposta anterior.



 

6.- Proposta per a deixar sense efecte l'acord adoptat pel Ple de la Corporació de
data 9  de febrer  de 2010 en el  que es posava a  disposició de la  Generalitat
Valenciana  un  solar  per  a  la  construcció  d'un  centre  docent  en  el  carrer
Benedicte XXIII núm. 32 (Expt. 1881/2015).-A la vista de la proposta de l'Alcaldia de
data 18 de novembre de 2015:

«PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

Visto el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, de fecha 9 de febrero de
2010, en el que se ponía a disposición de la Generalitat Valenciana, un solar para la
construcción de un centro docente “Nuevo 5” (JAUME I) en la calle Benedicto XIII nº
32 de Vinaròs.

RESULTANDO: que, el citado solar ha sido sustituido por otro cuyo emplazamiento
está situado en el  antiguo Campo de Fútbol  ,  el  cual  se puso a disposición de la
Conselleria de Cultura, Educación y Deportes, y que con fecha 7 de abril de 2015, se
dictó resolución de aceptación y puesta a disposición de la  citada parcela para la
construcción del C.E.I.P. Jaume I de Vinaròs.

RESULTANDO: que, con  fecha 2 de julio de 2015, se  solicita a la  Consellería de
Cultura, Educación y Deportes, dejar sin efecto el acuerdo adoptado en fecha 9 de
febrero de 2010, puesto que el solar cedido en su día en la calle Benedicto XIII nº 23 ,
para  la  construcción  de  un  Colegio,  ya  no  resulta  necesario,  dado  el  nuevo
emplazamiento cedido por el Ayuntamiento (antiguo Campo de Futbol).

Visto el escrito remitido por la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport  de
fecha 22 de julio de 2015, en el que se indica lo siguiente:

“- desde el punto de vista urbanístico se considera necesario mantener la reserva de la
parcela  “Capsades”,  ubicada  en  la  calle  Benedicto  XXIII,  nº  32,  calificada de Uso
Dotacional Docente, para destinarla a un centro de educación infantil y primera de tres
líneas.
-  Desde  el  punto  de  vista  jurídico  patrimonial,  una  vez  consultado  el  Servicio  de
Gestión Patrimonial,  no se ve inconveniente en que se deje sin efecto el  acuerdo
adoptado por el Pleno de la Corporación, en fecha 9 de febrero de 2010, en el que se
ponía a disposición de la Generalitat Valenciana el solar de la calle Benedicto XXIII nº
32 de Vinaròs.”

Esta Alcaldía propone al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente acuerdo:

1.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación de fecha 9 de
febrero de 2010, en el que se ponía a disposición de la Generalitat Valenciana un solar
en la calle Benedicto XIII nº 32 para la construcción de un centro docente (JAUME I).

2.- Dar traslado del acuerdo a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.”

Sotmés l'assumpte a votació, la Comissió Informativa de l'Àrea de Cultura i Educació,
per unanimitat, dictamina FAVORABLEMENT la proposta anterior.



 

A les 13.35 hores de la data indicada en l'encapçalament de l'acta, s'alça la sessió

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT


