
 

ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

CICE/2018/6 La comissió informativa de l'àrea de cultura i educació 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 08 / maig / 2018 

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

Lloc Sala de comissions 

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 per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, la Presidenta obre 
la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA 

1.- Aprovació d'actes de sessions anteriors.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Se sotmeten a votació els esborranys d'actes de sessions anteriors de dates 10 i  30 
d’abril de 2018, que prèviament han estat a disposició de 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  als  esborranys 
esmentats. 

No  havent-se  fet  cap observació,  s'aproven  per  unanimitat  els  esborranys d'actes  de 
sessions anteriors de dates 10 i 30 d’abril de 2018.

2.- Despatx extraordinari.

No hi ha.

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

3- Altres assumptes.

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

3.1.1.- Festivitat de la Misericòrdia. Serà el dia 27 de maig, últim diumenge del mes de 
maig.

3.1.2.-  Campanya  Biblioestudi.-  S’inicia  una  nova  edició  d’aquesta  campanya  per  a 
facilitar el estudi durant l’època dels examens dels estudiants. 

3.1.3.- Nova edició de la campanya «Tu tries un llibre». Després de l’èxit aconseguit en la 
passada edició s’ha decidit tornar a repetir la proposta per tal d’apropar el món de la 
lectura en valencià als alumnes de primària ampliant la participació fins als gairebé 325 
xiquets.

3.1.4.-  Escola  d’Estiu  L’Illa.-  El  regidor  de  Cultura  informa  que  han  començat  les 
inscripcions i al igual que l’any passat en que els interessats no paguen dins de termini es 
farà us de la borsa d’espera. Per a l’any pròxim es tornarà a treure a licitació el servei i 

 



 

s’intentarà ampliar el número de places. 

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

ESPORTS

3.2.1.-  Quinzena  Esportiu.-  La  presidenta  informa  que,  dins  del  Calendari  Esportiu 
Vinaròs 2018, enguany del 4 al 15 de juny com a novetat es farà aquesta activitat on 
durant dos setmanes cada dia es dedicarà a una modalitat diferent com per exemple 
bàsquet, futbol americà o handbol perquè els més menuts puguen conèixer i practicar 
diferents esports. 

3.2.2.- Valoració Marató Popular 2018.- Malgrat la pluja de primera hora del matí i del 
temps inestable, la prova es va poder desenvolupar amb normalitat i va ser multitudinària. 

EDUCACIÓ

3.2.3.- Procediment d’escolarització de nous alumnes.- La presidenta informa que s’han 
remés 504 cartes per a noves escolaritzacions d’infantil, 261 xiquets nascuts en 2015 
classe P3 i 243 xiquets nascuts en 2016 classe de P2, que en l’actualitat només hi ha una 
única classe al Jaume I. El procés d’escolarització comença del dia 17 al 24 de maig. Hi 
ha un total de 2.260 alumnes aproximadament en cinc centres públics i  470 alumnes 
aproximadament per a dos centres concertats. El que fa un total de 2.730 alumnes. 
La presidenta indica  que en la  pròxima comissió  es donarà més informació  sobre el 
procés d’escolarització i  facilita als assistents còpia de la carta que es va remetre als 
pares dels xiquets que s’han d’escolaritzar per primera vegada, així com del plànol del 
municipi on es distribueixen les dos àrees per a l’escolarització. 

C) PRECS I PREGUNTES 

4.- Precs i Preguntes.

• Intervé la regidora Mª Dolores Miralles per tal de transmetre una queixa que li han 
fet  arribar  perquè  a  la  «cunya»  de  ràdio  sobre  l’escolarització  a  Vinaròs  no 
s’anomena cap centre concertat, a la qual cosa la Presidenta indica que pren nota 
i ho traslladarà a qui corresponga. 

• A continuació  el  regidor  Luis  Gandia  pregunta  pel  criteri  que es seguirà  en el 
procés d’escolarització en el carrer limítrofs de les dos àrees, a la qual cosa la 
presidenta manifesta que s’utilitzarà el criteri d’altres anys.

• Per finalitzar Lluis Batalla pregunta si el marcador del camp de futbol s’arreglarà, a 
la qual cosa la Presidenta indica que el que es farà serà demanar pressupost per a 
adquirir un altre, encara que siga més menut, atés els problemes que ha donat el 

 



 

d’ara.
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