
 

ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

CICE/2018/7 La comissió informativa de l'àrea de cultura i educació 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Extraordinària i Urgent
Motiu:  «La  urgència  deriva  de  la  conveniència  que  el 
dictamen de l’aceptació de la delegació de competències 
s’incloga en l’ordre del dia del Ple ordinari del present mes 
i  agilitzar  les  actuacions  en  matèria  d’infraestructures 
docents.»

Data 18 / maig / 2018 

Durada Des de les 09.30 fins a les 09.35 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 NO

TSV Jan Valls Fernández (en substitució de David Adell) SI

PSPV Marc Albella Esteller SI

COMPROMÍS Doménec Fontanet i Llàtser NO

PP Carla Miralles Castella SI

PP Luis Gandia Querol NO

PP Amparo Martínez Albiol SI

PP Ana Belén Matamoros Centelles NO

 



 

AC Josep Lluís Batalla Callau NO

PVI María Dolores Miralles Mir NO

Excuses d'assistència presentades:
1. Josep Lluis Batalla Callau:
«per motius laborals»
1. María Dolores Miralles Mir:
«per motius laborals» 

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.- Pronunciament sobre la urgència.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

La Presidència manifesta que la urgència ve justificada per la conveniència d’agilitzar les 
actuacions en matèria d’infraestructures docents.

2.-  Expedient  4258/2018.  Proposta  per  a  acceptar  la  delegació  de  competències 
proposada  per  proposta  de  resolució  del  Conseller  d’Educació  en  matèria 
d’infraestructures educatives a l’Ajuntament de Vinaròs.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

A la vista de l’informe proposta emés per la TAG municipal de Contractació de data 17 de 
maig de 2018:

«INFORME/PROPOSTA RESOLUCIÓ

 

PRIMER.- En data 26 d’octubre de 2017 es va publicar al DOGV nº 8157 el Decret Llei  
5/2017, de 20 d’octubre del consell pel que s’estableix el règim jurídic de cooperació entre 
la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, 
ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat.
 

Aquest Decret Llei porta causa del disposat a l’article 8 de la Llei orgànica 2/2006 de 3 de 
maig,  d’Educació,  que estableix  que les administracions educatives i  les corporacions 
locals coordinaran les seues actuacions per a aconseguir una major eficàcia dels recursos 

 



 

destinats a l’educació i contribuir a les finalitats establides en la dita Llei. 

Així mateix a la Disposició Addicional quinze de l’esmentada llei orgànica es determina 
que  les  administracions  educatives  podran  establir  procediments  i  instruments  per  a 
afavorir i estimular la gestió conjunta amb les administracions locals i la col·laboració entre 
centres educatius i administracions públiques.

SEGON.- En data 15 de gener es va dictar Providència d’Alcaldia en la que es disposava 
que es tramitara l’expedient per a l’adhesió de l’Ajuntament al Pla Edificant i per Decret nº 
2018-92 de 16 de gener es va resoldre portar a terme la dita adhesió.

TERCER.- Per acord Plenari de data 4 de maig de 2018 en el que es feia referència a la 
consulta  als  consells  escolar  dels  centres  i  consell  escolar  municipal,  es  va  acordar 
sol·licitar  la  delegació  de  competències  dins  del  Pla  Edificant  per  a  les  actuacions 
previstes tant al CEIP MISERICÒRDIA, IES LEOPOLDO QUEROL, com construcció del 
CEIP JAUME I.

A més del  dit  acord  Plenari  es  va  remetre  a  la  Generalitat  Valenciana les memòries 
tècniques de cadascuna de les actuacions,  d’acord  amb el  disposat  a l’art.  7  del  DL 
5/2017.

QUART.- Consten a l’expedient les propostes (una per cadascuna de les actuacions per 
les que s’ha sol·licitat la delegació de competències, de resolució del conseller d’educació, 
investigació, cultura i esport  de delegació de competències en matèria d’infraestructures 
educatives a l’Ajuntament de Vinaròs per a portar a terme les actuacions sol·licitades tant 
al CEIP Misericòrdia, IES Leopoldo Querol, com nova construcció del CEIP Jaume I.

En les dites propostes de resolució de delegació de competències es fixen els termes, 
abast i condicions de la delegació.

CINQUÈ.- Consta a l’expedient informe del secretari de la corporació de data 17 de maig 
en el que conclou el següent:

«En  conclusión,  se  informa  favorablemente la  aceptación  de  la  delegación  de 
competencia por parte de la Generalitat, la cual será valida y eficaz, desplegando plenos  
efectos,  con  la  resolución  de  la  Consellería  competente.  Dicho  acuerdo  deberá  ser  
adoptado  por  el  Pleno  al  amparo  del  articulo  22.2g)  LRBRL y  por  mayoría  absoluta  
articulo 47.2h) LRBRL..»

A la vista de l’exposat,  es  PROPOSA a la COMISSIÓ que dictamine favorablement 
aquesta proposta i al PLE que adopte el següent acord:

Únic.- «Acceptar la delegació de competències proposada per proposta de resolució del 
Conseller d’educació, en matèria d’infraestructures educatives a l’Ajuntament de Vinaròs 
per a les següents actuacions:

 



 

- Ampliació entrada, banys d’infantil, arreglo tanca exterior, xarxa porteria del centre CEIP 
MARE  DE  DÉU  DE  LA  MISERICÒRDIA.  (Proposta  de  resolució  de  delegació  de 
competències de data 8/5/2018)
 

-  Canvi  finestres,  millora vestíbul,  i  sala d’actes,  enlluernat  nocturn portes d’accés del 
centre IES LEOPOLDO QUEROL.(Proposta de resolució de delegació de competències 
de data 8/5/2018)
 

-  Nova construcció del  centre CEIP JAUME I  (Proposta de resolució de delegació de 
competències de data 16/5/2018» 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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