
 

ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

CICE/2018/12 La comissió informativa de l'àrea de cultura i educació 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria ordinària

Data 16 / octubre / 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 NO

TSV Mª Carmen Ruiz Rueda SI

TSV David Adell Miralles SI

PSPV Marc Albella Esteller SI

COMPROMÍS Doménec Fontanet Llàtser NO

PP Luis Gandia Querol SI

PP Amparo Martínez Albiol SI

PP AnaBel Matamoros Centelles NO

PP Carla Miralles Castella SI

AC Josep Lluís Batalla Callau SI

PVI María Dolores Miralles Mir SI

Excuses  presentades:  «Enric  Pla  Vall»,  per  motius  d’agenda.  «Anabel  Matamoros 
Centelles», per motius d’agenda.

 



 

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 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 11 de setembre de 
2018,  que  prèviament  ha  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  a  l’esborrany 
esmentat. 

No  havent-se  fet  cap  observació,  s'aprova  per  unanimitat  l’esborrany  de  l’acta  de  la 
sessió anterior de dat 11 de setembre de 2018 (Expt. CICE/2018/11).

2.- Despatx extraordinari.

No n’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.-  Programació  Ànimes  2018.   Es  lliura  còpia  als  assistents  de  la  programació 
d’actes per a la celebració de la festa «Ànimes»: 

 



 

 



 

3.1.2.- Festa October Fest.- Es comunica als assistents que durant els dies 2, 3 i 4 de 
novembre i per primera vegada es celebrarà la festa October Fest, amb col·laboració 
amb l’associació de pubs de Vinaròs. El lloc triat serà el mateix del Mesón de la Tapa de 
les festes de juny. 

3.1.3.- Biblioteca Municipal.- S’informa als assistents que ja ha finalitzat l’obra de la tanca 
del segon pis de la biblioteca; a més s’ha portat a terme una redistribució de les zones de 
la biblioteca per tal d'optimitzar els espais existents.

3.1.4.- Concessió de la Medalla de la Ciutat de Vinaròs a la Cultura a Rossend Aymí 
Escolà, Director de la Coral «Garcia Julbe» de Vinaròs. S’informa als assistents l’obertura 
d’expedient per a la concessió d’aquesta Medalla de la Ciutat, atesos els mèrits en el 
camp de la cultura de Rossend Aymí Escolà, dels quals es facilita als assistents còpia:

 



 

 



 

 



 

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

EDUCACIÓ

3.2.1.-  Curs escolar  2018-2019.-  Es  dóna compte i  es facilita  còpia  de les següents 
dades pel que fa a les matriculacions:

 

 



 

 



 

 



 

3.2.2.- Associació Vinaròs contra l’assetjament escolar.- S’informa als assistents que el 
pròxim dia 24 d’octubre de 2018 a les 19.30 hores tindrà lloc a la Biblioteca Municipal de 
Vinaròs, la presentació de l’associació: Vinaròs contra l’assetjament Escolar, VINACAE. 
Es lliura als assistents còpia d’escrit de presentació de l’associació:

ESPORTS
3.2.3.-  Informe  Inscripcions  Activitats  CME curs  2018-2019.  Es  facilita  als  assistents 
còpia de l’informe elaborat pel tècnic d’esports:

 



 

 



 

3.2.4.- III Cursa El Vol del Puig. Tindrà lloc el dia 2 de desembre de 2018.

3.2.5.- Caminada Popular. Tindrà lloc el dia 18 de novembre de 2018.

C) PRECS I PREGUNTES 

5.- Precs i Preguntes.

• Mª Dolores Miralles, portaveu del Grup Municipal Independent, havent-li comunicat 
una persona, trasllada la pregunta de si  és veritat que les places de primer de 
batxillerat estan complertes i no cap la possibilitat de sol·licitar cap trasllat perquè 
hi ha una persona que li ha passat. La Presidenta sol·licita se li passen les dades 
en concret per tal d’esbrinar si és cert.

 



 

• Continua Mª Dolores Miralles per traslladar la queixa d’una persona que no entén 
perquè l’any passat  se li  va concedir  el  100 per cent  de l’ajuda de transport  i  
enguany només el 33 per cent, a la qual cosa la Presidenta demana se li passen 
les dades per tal de conèixer el cas en concret. 

• Finalment Mª Dolores Miralles vol saber quan es celebrarà la festivitat de Santa 
Caterina, a la qual cosa la Presidenta indica que serà el dia 23 de novembre. 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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