
 

ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

CICE/2018/2 La comissió informativa de l'àrea de cultura i educació 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 13 / de febrer / 2018 

Durada Des de les 13:45 fins a les 14.15 hores 

Lloc Saló de plens 

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 SI

TSV Mª Carmen Ruiz Rueda SI

TSV David Adell Miralles SÍ

PSPV Marc Albella Esteller SI

COMPROMÍS Doménec Fontanet i Llàtser SI

PP Carla Miralles Castella SI

PP Luis Gandia Querol SI

PP Amparo Martínez Albiol SI 

PP Ana Belén Matamoros Centelles SÍ

AC Josep Lluís Batalla Callau SÍ

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

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 9 de gener de 2018,  
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 assistents si volen fer alguna observació a l'esborrany de l'acta 
de la sessió de data 9 de gener de 2018.

No havent-se fet cap observació, s'aprova per unanimitat l'esborrany de l'acta de la sessió 
anterior. 

2.- Expedient 9962/2017. Proposta per a designar regidor delegat al Consell Escolar. 

Favorable Tipus de votació:  Ordinària
A favor: 7 vots (3 vots TSV, 2 vots 
PSPV,  1 vot  COMPROMÍS i  1  vot 
PVI)  
En contra: 0 vots
Abstencions:  5  abstencions  (4 
abstencions PP i 1 abstenció AC)  
Absents: 0

A la vista de la proposta emesa per l’Alcaldia en data 30 de gener de 2018:

"PROPOSTA D'ALCALDIA 

Vista la providència de l’Alcaldia de data 16 d’octubre de 2017 per la qual se disposa incoar 
l’expedient administratiu per a iniciar el procés de renovació del Consell Escolar Municipal.

Vista la resolució, de 26 de setembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport, per la qual es convoca el procés per a la constitució dels consells escolars  
municipals de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8138 de 29/09/2017).

Vist  l’article  3.4  de  l’Ordre  de  3  de  novembre  de  1989,  de  la  Conselleria  de  Cultura, 
Educació i Ciència, per la qual es regula el procediment per a la constitució dels Consells 
Escolars Municipals de la Comunitat Valenciana, en desenvolupament del Decret 111/1989, 
de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, on es disposa:

 



 

«Artículo tercero.

La  composición,  forma  de  designación  y/o  elección  de  los  miembros  de  los  Consejos  
Escolares Municipales, será la siguiente:

(...)

4.  Un concejal  delegado del  Ayuntamiento,  designado por  el  Pleno,  a  propuesta  de  la  
Alcaldia.

 

(...).»

A la  vista  de  l’anterior,  la  Alcaldia  d’aquest  Ajuntament  emet  la  següent PROPOSTA 
D’ACORD per tal que siga sotmesa a consideració del plenari:

Únic.-  Designar  a  la  regidora  Mª  Carmen  Ruiz  Rueda  com  a  regidora  delegada  de 
l’Ajuntament en el Consell Escolar Municipal."

3.- Expedient 1211/2018.- Proposta del Grup Municipal Acord Ciutadà per a la creació 
del Consell de Joves de Vinaròs.- 

Favorable
Tipus de votació:  Ordinària

A favor: 7 vots (3 vots TSV, 2 vots PSPV i 
1 vot COMPROMÍS)  

En contra: 0 vots
Abstencions: 5 abstencions (4 abstencions PP i 1 abstenció PVI)  

Absents: 0

A la vista de la proposta presentada pel Portaveu del Grup Municipal Acord Ciutadà per a la 
creació del Consell de Joves de Vinaròs en data 6 de febrer de 2018:

«MOCIÓ PER A CONSTITUIR EL CONSELL DE JOVES DE VINARÒS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 14 de novembre de 2017 va entrar en vigor la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la 
Generalitat,  de  polítiques  integrals  de  joventut.  Tal  com  resa  el  seu  Preàmbul  «Les 
polítiques  en  matèria  de  joventut  són  una  de  les  millors  inversions  per  al  futur  de  la 
societat  ...».  La finalitat  d’aquesta llei  és  «garantir  que els  i  les  joves  puguen defintir  i 
construir el seu projecte vital, individual i col·lectiu, en igualtat d’oportunitats. Així, aquesta 
norma pretén establir les bases per a les polítiques de joventut, unes accions que hauran  
d’atendre la diversitat  social,  econòmica i  cultural  del  nostre territori.  Igualment, aquesta 
nova regulació  persegueix  garantir  la  participació i  la  coresponsabilitat  de  les  persones 
joves en la presa de decisions de la nostra comunitat, i fomentar al màxim els espais de 
trobada i de debat.» A la mateixa norma esmentada, s’hi regulen els Drets dels joves al seu  

 



 

article 4, i la coresponsabilitat de les administracions públiques en les polítiques de joventut 
(Art. 5).

L’espai de trobada i de debat i de participació en la vida activa de Vinaròs que proposa 
ACORD CIUTADÀ avui és el Consell de Joves, dins de les diferents estructures a crear que 
podrien ser les que marca la llei susdita (Fòrum Jove, Grups de joves, Entitats juvenils...) o 
d’altres (Grups del  Joves Desocupats,  Estudiants,  o amb Ocupació).  Tal  com diu la llei  
recentment  aprovada  «Els  consells  locals  de  joventut  (...)  són  entitats  independents  i 
democràtiques, funcionalment i organitzativament, integrades per estructures organitzades 
o  informals  de  participació  juvenil  dins  del  seu  respectiu  àmbit  territorial,  que  es 
constitueixen  amb  les  finalitats  següents:  fomentar  l’associacionisme  juvenil,  promoure 
iniciatives  que  asseguren  la  participació  de  les  persones  joves  del  seu  àmbit  en  les 
decisions  i  les  mesures  que  les  afecten,  i  representar-les  davant  de  l’administració 
corresponent com a òrgans màxims de representació i d’interlocució de les associacions 
juvenils i de la joventut del seu territori.»

La idea d’ACORD CIUTADÀ és que les propostes, demandes i necessitats siguen portades 
a l’ajuntament i al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. Tenint com una de les 
referències aquelles fites que marca aquesta llei, 15/2017, ACORD CIUTADÀ entenem que 
l’objectiu és donar resposta a les demandes juvenils en tots els àmbits, així com actuacions  
com crear espais formals i fòrums de participació perquè els i les joves puguin fer arribar les 
seves demandes en matèria d’oci i cultura, formació i treball, i que, per tal de fomentar la 
implicació dels i les joves en la vida associativa, de la ciutat s’ha de preveure la creació  
d’espais d’interlocució generals amb els i les joves, facilitar suports (espais i recursos) a un 
Consell de Joves (autogestionat o municipal) i garantir la participació als diferents consells  
sectorials de la ciutat de la plataforma estable de participació juvenil que s’acabe definint.

La Llei però mai ha de superar la realitat, és per això que creiem que el consistori, paral·lelament  
a la norma, té el deure de cercar estratègies que fomenten la participació dels joves, recollint les  
seves inquietuds i iniciatives, i  facilitant les eines que permetin que pugen expressar-les. En 
definitiva, creiem que cal formar als joves per a què s’impliquin en la presa de decisions, és a dir,  
en  la  participació  ciutadana.  La  majoria  de  joves  no  saben  que  existeixen  mecanismes 
participatius, i per tant, no saben que poden influir en les polítiques públiques. Per aquesta raó 
creiem que caldria  fer  pedagogia  sobre la  participació  i  aconseugir  que en  un futur  proper  
aquestes generacions siguin més participatives, ciutadans actius i compromesos amb Vinaròs.

Si bé la ciutadania expressem la nostra opinió sobre el destí d’una minúscula part (0,7%) del 
pressupost municipal per mitjà d’un procés participatiu, creiem que els joves d’entre 12 i 30 anys 
també  podrien  opinar  sobre  quin  projectes  proposats  per  entitats  juvenils,  centres  d’oci, 
moviments juvenils, o a títol individual, es podrien dur a terme, per mitjà d’una partida específica 
que augmentés el pressupost de l’àrea de joventut. 

La moció contempla la cració d’un Consell  de Joves on no serà necessari  pertànyer  a cap 
associació per participar-hi i on els mateixos joves aniran definint el seu reglament i  la seva 
forma d’organitzar-se.  ACORD CIUTADÀ vol  anar  més enllà:  que aquest  Consell  de Joves, 
juntament amb els tècnics de l’àrea responsable de l’Ajuntament, puguen engegar un Pla Local 
de Joventut.

Per tot això, l’Ajuntament de Vinaròs, ACORDA:

PRIMER.- Promoure la creació del Consell de Joves de Vinaròs per tal que estiga constituït en el  
termini de 6-9 mesos.

SEGON.- El Consell de Joves ha de ser autònom i autoorganitzat, d'acord amb el model i les  
mateixes normes que proposa el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, però també 

 



 

amb  les  pròpies  aportacions  i  reivindicacions  com  a  entitat  autònoma,  agrupant  entitats, 
col·lectius i persones joves que vulguin incidir en les condicions de vida juvenils a Vinaròs i en la  
definició, desenvolupament i seguiment de les polítiques de joventut que es duguen a terme al 
nostre poble.

TERCER.- L'Ajuntament es compromet a donar suport i dialogar amb el Consell de Joves de 
Vinaròs, una vegada constituït, en relació al disseny i implementació de les polítiques públiques 
que afecten els i les joves de Vinaròs.

QUART.- L'Ajuntament de Vinaròs es compromet a informar prèviament als Pressupostos anuals 
de les actuacions que pensa fer en l'àmbit dels joves.

CINQUÈ.- Que l'Ajuntament de Vinaròs promoga campanyes informatives dirigides a la població 
jove per tal de fomentar l'associacionisme i la participació juvenil.

SISÈ.- Que l'Ajuntament de Vinaròs es compromet davant dels joves a posar els mitjans humans 
i tècnics per tal d'elaborar conjuntament el Pla Local de Joventut.»

4.- Despatx extraordinari.

DE  1.-  Expedient  1254/2018.-  Proposta  del  Grup  Municipal  Acord  Ciutadà  per  a 
recuperar poder adquisitiu del Sistema Públic de Pensions.

Desfavorable
Tipus de votació:  Ordinària

A favor: 1 vot (AC) 
En contra: 6 vots (4 vots PP i 2 vots PSPV)

Abstencions: 5 abstencions (3 abstencions TSV, 
1 abstenció COMPROMÍS  i 1 abstenció PVI)  

Absents: 0

A la vista de la proposta presentada pel Portaveu del Grup Municipal Acord Ciutadà per a 
recuperar poder adquisitiu del Sistema Públic de Pensions en data 7 de febrer de 2018:

«(...) 

Primer.- Instar el Govern de l'Estat a lligar per llei la revalorització de les pensions a l'IPC: 
les pensions no poder revaloritzar-se per sota de l'increment de cost de la vida, i instar a 
impulsar els canvis legislatius per derogar qualsevol mesura que ho contradiga.
Segon.- Instar a establir un salari mínim interprofessional de 1.000 euros, mesura que ja s'ha 
adoptat en molts ajuntaments de l'espai comprés per Catalunya, País Valencià i Illes Balears, 
permentent així augmentar les cotitzacions més baixes.

Tercer.  Instar  a  adoptar  mesures  fiscals  que puguin  permetre  a  les  empreses  que apliquen 
polítiques retributives superiors a les recollides en els convenis col·lectius d'aplicació, ja que amb 
uns salaris superiors s'incrementa l'ingrés per cotitzacions.

Quart.-  Instar  als  Grups Parlamentaris  a les Corts  Generals  a  la derogació de les reformes 

 



 

laborals realitzades pel PP i el PSOE.

Cinquè.  Instar  a  afavorir  la  negociació  col·lectiva  en  polítiques  retributives  perquè  aquestes 
puguen recuperar el  terreny perdut des de 2007 i recuperar el  poder adquisitiu que s'ha vist 
minvat per la cirsi econòmica i que revertiria en un increment de les cotitzacions.

Sisè.- Instar a adoptar les mesures necessàries perquè aquells períodes de llarga inactivitat de 
la persona treballadora, de baixa cotizació per salaris baixos o per prestació laboral a temps 
parcial, siguen redimensionats per al seu còmput en el càlcul de la pensió de jubilació.

Setè.- Instar a adoptar les mesures necessàries per part del Govern de l'Estat, tant legislatives 
com de gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el pressupost de les pensions 
derogant  la  reforma  de  l'articile  135  de  la  Constitució  espanyola  que  obliga  com  a  deure 
primordial al pagament del deute: cal evitar que el govern estaltal de torn puga recórrer, per falta  
de  previsió  i  de  sensibilitat  social,  als  estalvis  generats  per  les  aportacions  de  molta  gent 
treballadora durant molts anys sense un acord amb els agents socials.

Vuitè.- Instar al govern del País Valencià a promoure el diàleg social, per tal que en un marc 
valencià de relacions laborals i amb una Llei Valenciana de Protecció social no siga possible 
sostraure els ingressos generats per les cotitzacions de les persones treballadores per fer front a 
la mala gestió i previsió fetes pels diferents governs de l'estat.

Novè.-  Instar  a  promoure  l'equiparació  de  les  pensions  entre  homes  i  dones,  diferenciades 
actualment a causa de la bretxa salarial, estudiant l'aplicació d'un factor corrector que compense 
la diferència de la pensió per la diferència de cotitzacions durant la vida laboral a càrrec dels  
Pressupostos Generals de l'Estat.

Desè.- Comunicar aquests acords a les entitats municipalistes i als grups polítics al Parlament 
del País Valencià.»

DE 2.- Expedient 1259/2018.- Proposta del Grup Municipal Acord Ciutadà per a dedicar 
un espai públic o carrer a la memòria de Guillem Agulló i Salvador. 

Favorable
Tipus de votació:  Ordinària

A favor: 7 vots (3 vots TSV, 2 vots PSPV, 
1 vot COMPROMÍS i 1 vot AC) 

En contra: 4 vots (PP) i 2 vots PSPV)
Abstencions: 1 abstenció (PVI)  

Absents: 0

A la vista de la proposta presentada pel Portaveu del Grup Municipal Acord Ciutadà per a 
dedicar un espai públic o carrer a la memòria de Guillem Agulló i Salvador:

«MOCIÓ PER DEDICAR UN ESPAI PÚBLIC O CARRER DE VINARÒS A LA MAMÒRIA DE 
GUILLEM AGULLÓ I SALVADOR

Enguany es commemoren 25 anys de la mort  de Guillem Agulló i  Salvador,  el  jove de 
Burjassot  que  l’11  d’abril  de  1993  va  ser  brutalment  assassinat  per  un  grup  de  joves 
d’ideologia neonazi a la localitat de Montanejos, a la comarca de l’Alt Millars.

La mort de Guillem Agulló, membre de l’organització política Maulets, no fou casual, sinò 
fruit de la seua militància independentista i antifeixista. Malgrat tot, durant el judici del cas, el 
jutge mai va considerar l’agreujant per motiu d’odi ideològic i el seu assassí, Pedro Cuevas, 

 



 

només va complir 4 anys de presó, mentre que la resta del grup va ser absolt.

Malauradament, durant els darrers anys el País Valencià ha estat testimoni de nombrosos 
delictes  d’odi,  atacs  a  les  seus  de  partits  polítics,  sindicats  i  associacions  així  com 
manifestacions racistes i xenòfobes a mots barris de les nostres ciutats. I to això davant la 
passivitat i  la indiferència del govern del Partit  Popular, que sempre es va negar a retre 
homenatge a la figura de Guillem Agulló malgrat les demandes reiterades de nombroses 
persones, entitats i institucions.

Tot i així, la família de Guillem ha lluitat al llarg d’aquests 25 anys per tal de mantenir viva la 
memòria i la lluita del seu fill,  del nostre conciutadà, malgrat les amenaces rebudes i la  
indiferència institucional amb la que van topar.

En aquest sentit, celebrem l’acte d’homenatge i  restitució pel  nou govern valencià de la 
figura de Guillem Agulló i Salvador que el 12 d’abril  de 2016 es va realitzar a les Corts 
Valencianes amb la lectura i l’aprovació – per unanimitat- d’una Declaració Institucional. Un 
acte de justícia, al que ens hi volem sumar també des de l’Ajuntament de Vinaròs.

Les darreres agressions i actes de vandalisme dels grups de delinqüents neonazis i feixistes 
dels passat 9 d’Octubre de 2017, ens ha de recordar que sempre hem d’estar ferms i a 
l’aguait i no tolerar-les mai.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Vinaròs acorda:

Primer.- Honorar la figura de Guillem Agulló, el jove valencià assassinat brutalment per un 
grup de joves d'ideologia neonazi l'any 1993, i refermar el seu compromís en la lluita contra 
els delictes d'odi, el racisme, la xenofòbia i l'homofòbia.
Segon.- Instar al Govern Valencià a impulsar una llei per combatre l'origen de la violència i  
l'odi a la diversitat ideològica, cultural, lingüística, ...

Tercer.-  Dedicar  un  espai  públic  o  carrer  de  Vinaròs  a  la  memòria  de  Guillem Agulló  i 
Salvador.

Quart.- Reconèixer la lluita incansable duta a terme per la família de Guillem Agulló durant 
aquests 25 anys per mantenir viva la memòria del seu fill i defensar les seues idees a favor  
de la llibertat i contra el feixisme.

Cinquè.- Fer arribar aquests acords el Ple de l'Ajuntament de Vinaròs a la família de Guillem 
Agulló i a les Corts Valencianes.·»

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

5- Altres assumptes.

5.1. REGIDORIA DE CULTURA, TRADICIONS, FESTES I JOVENTUT.- El regidor Marc 
Albella dóna compte del següent assumptes:

 



 

FESTES

5.1.1.-  Carnaval  2018.-En relació al  Carnaval  2018 el  regidor informa de les actuacions 
policials:

 



 

CULTURA

5.1.2.-  Agenda cultural  2018.  El  regidor de Cultura dóna compte de la recent  edició de 
l’Agenda Cultural 2018 i lliura als assistents un dels dos models editats. L’altre model ha 
estat dipositat a la bústia de cadascú d’ells. El disseny ha estat a càrrec de Pruñonosa 
Studio. Més endavant es realitzarà una edició en castellà.

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

EDUCACIÓ

5.2.1.- Actes per a celebrar el Dia de la Dona.- La Presidenta informa que s’està treballant  
conjuntament amb altres regidories per tal de confeccionar tota la programació d’actes per  
al  Dia de la Dona. Es lliurarà als assistents una còpia de la programació quan aquesta 
estiga enllestida.

5.2.2.- Desdejunis Escolars Saludables. S’informa que des del Departament de Sanitat de 
Benicarló es va comunicar que enguany Vinaròs no entrava dins de la programació dels  
Desdejunis  saludables,  atès  l’anterior  l’ajuntament  de  Vinaròs  va  decidir  fer-se  càrrec 
d’aquesta iniciativa juntament amb l’associació de Venedors del  mercat.  S’iniciarà el  dia 
13/03  fins  el  dia  19/04  i  seran  els  alumnes  del  mòdul  de  Nutrició  i  Dietètica  de  l’IES 
Vilaplana els qui faran les xarrades als alumnes de 4art i 5è de primària. 

 



 

ESPORTS

5.2.3.- La Presidenta informa que a finals d’aquest mes es realitzarà una roda de premsa 
presentant la pròxima programació d’esports.

C) PRECS I PREGUNTES 

6.- Precs i Preguntes.

La regidora Maria Dolores Miralles pregunta si ja se sap quan es celebrarà el dia del Llibre, 
a la qual cosa Marc Albella explica que segurament serà el dissabte  21 d’abril.

A continuació el  regidor d’AC, Lluís Batalla pregunta sobre la situació actual  de l’Escola 
Oficial d’Idiomes. La Presidenta es disculpa pel retard, però indica que demà disposaran a 
les bústies de tota la informació al respecte.  Així mateix, l’alcalde informa que segurament  
el pròxim dia 28 de febrer haurà una reunió on es farà la presentació pública de l’Escola 
Oficial d’Idiomes i on estaran presents el Director Territorial i el Director General d’Educació, 
els directors dels Instituts afectats i els alcaldes de Benicarló i Morella. 

Seguidament  Lluís  Batalla  vol  traslladar  unes  queixes  que  li  han  fet  arribar  alguns 
particulars  sobre l’actuació dels  guardes de seguretat  en la Gala de les Reines perquè 
aquests demanaven la retirada de begudes fóra del seu àmbit d’actuació, a la qual cosa 
Marc Albella contesta que, si be és cert que estaven a uns pocs metres de l’entrada al  
recinte, es feia per tal d’evitar aglomeracions justament a l’entrada.

Pel que fa també a la Gala de les Reines, Lluís Batalla pregunta si hi estava Protecció Civil, 

 



 

a la qual cosa Marc Albella indica que es va contactar amb ells i se’ls va invitar, però van 
declinar la proposta de participar-hi.

Per a finalitzar i sobre el tema de l’Agenda Cultural, Lluís Batalla i Carla Miralles pregunten 
respectivament  si  a  la  programació  de  l’agenda  s’inclou  el  Premi  Grinyó  Ballester  i  el 
Concurs del Llagostí, a la qual cosa, tant Marc Albella com Doménec Fontanet contesten 
que no, però que no obstant és tindrà en compte en la pròxima edició.
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