
 

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

14175/2015 ordinària 01/12/2015

Horari Lloc

De 13.15 a 13.45 hores Edifici Pirulí

 
Assistents

 
Absents

BEGOÑA LOPEZ BRANCHAT (Presidenta)
ENRIC PLA VALL
MAMEN RUIZ RUEDA
MABEL VIVES SEBASTIÀ
MARC ALBELLA ESTELLER
DOMENEC FONTANET LLATSER
LUIS GANDIA QUEROL
CARLA MIRALLES CASTELLA
ANABEL MATAMOROS CENTELLES
AMPARO D. MARTINEZ ALBIOL
LLUIS BATALLA CALLAU
MARIA DOLORES MIRALLES MIR

Luis Miguel Fernández Galván.- Secretari
  

ORDRE DEL DIA

1.-  Aprovació,  si  escau,  dels  esborranys de les actes de les sessions anteriors de
dates 03-11-2015 (Exp. 12673/2015) i 23-11-2015 (Exp.13695/2015).- 

2.- Altres assumptes.

3.- Despatx extraordinari.

4.- Precs i Preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de
dates 03-11-2015 (Exp. 12673/2015) i 23-11-2015 (Exp.13695/2015).- 

Se sotmeten a aprovació els esborranys de les actes de les sessions celebrades els
dies  3  de  novembre  de  2015  i  23  de  novembre  de  2015,  que  prèviament  s'han
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 als esborranys de les actes assenyalades.

D'acord amb l'anterior, s'aproven per unanimitat les actes de les sessión celebrades
els dies 3 i 23 de novembre de 2015. 
 

2.- Altres assumptes.

2.1.-  REGIDORIA DE CULTURA, TRADICIONS,  FESTES I  JOVENTUT.-  El  regidor
Marc Albella Esteller, dóna compte dels següents assumptes:

2.1.1. CULTURA I TRADICIONS

2.1.1.1.- Biblioteca.- S'informa de una donació bibliogràfica per part del Sr. XXX XXX
XXX.  El  lot  està format per un conjunt  aproximat de 1.400 exemplars,  tots ells  en
suport paper. El 75% del conjunt ha estat incorporat al fons bibliogràfic de la Biblioteca
Municipal i  la resta s'ha destinat a les biblioteques dels municipis de Rossell,  Sant
Jordi i Vallibona.

Comença l'horari intensiu de la Biblioteca.

2.1.1.2.-  Poblat  Ibèric.-  S'està  treballant  en  la  realització  d'un  panel  explicatiu  del
poblat ibèric.

2.1.1.3.- Concert Música Clàssica de la Unesco de Barcelona a l'Arxiprestal.- Aquest
concert s'ha cancel·lat.

2.1.1.4.-  Campanya  «Nadal  en  Valencià».  Enguany  no  es  disposarà  d'aquesta
campanya a causa de l'atac informàtic que va patir l'ajuntament. 

2.1.2. FESTES I JOVENTUT

2.1.2.1.- Casal Jove.- Es trasllada una proposta de les monitores del Casal Jove per a
crear un grup de treball  de monitors de temps lliure,  de caràcter  mensual,  amb la
finalitat  que  els  monitors  pogueren  compartir  recursos,  opinions,  experiències,  en
definitiva un espai d'intercanvi vivencial/professional.

2.1.2.2.-  Carnaval.-  Es  dóna  compte  d'una  campanya  de  prevenció  del  consum
d'alcohol, així com una en contra de l'assetjament entre joves.

2.2.- REGIDORIA D'EDUCACIÓ I ESPORTS

2.2.1. Visita del Director Territorial d'Educació.- Robert Roig visitarà demà el CEIP 
Jaume I, IES Vilaplana i Centre d'educació Espacial Baix Maestrat.

2.2.2. Programa Xarxa Llibres.- Comença demà, dia 2 desembre de 2015, de 09.00 h 
a 14.30 hores al Vinalab.

2.2.3.- Escola Nadal.- Aquesta edició tindrà lloc al CEIP Misericòrdia i amb l'empresa 
IOCUM.

2.2.4.- Reglament del Consell d'Esports.- Es portarà per a la seua aprovació inicial al 
Plenari del mes de gener-



 

3.- Despatx extraordinari. No hi ha.

4.- Precs i Preguntes.

 Mª Dolores Miralles vol  saber perquè no apareix  l'acte del  Betlem vivent  al
Programa de Nadal,  a la qual cosa el  regidor Marc Albella contesta que ha
estat un error en la programació, no obstant igualment es celebrarà. 

 A continuació Luis Gandia pregunta per la visita del Bisbe de Tortosa. Intervé
l'alcalde, Enric Pla, informant que la visita tindrà lloc la setmana pròxima.

 Es proposa per part de Luis Gandia que la sessió ordinària d'aquesta Comissió
Informativa del mes de gener de 2016, siga el dia 12, a la qual cosa tots els
assistents manifesten la seua conformitat a la proposta. 

A les 13.45 hores de la data indicada en l'encapçalament de l'acta, s'alça la sessió
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