
 

 ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

CICE/2018/15 La comissió informativa de l'àrea de cultura i educació 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 8 / de gener / 2019 

Durada Des de les 13:50 fins a les 14:20 hores 

Lloc Saló de comissions 

Presidida per María Begoña López Branchat 

Secretari Luis M. Fernández Galván 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

18955712D Amparo Martínez Albiol SÍ

73387626P Ana Belén Matamoros Centelles SÍ

73390320B Carla Miralles Castellá SÍ

19005439X David Adell Miralles SÍ

73386659F Doménec Fontanet i Llàtser SÍ

22531546X Enric Pla Vall NO

18939421W Josep Lluis Batalla Callau SÍ

73390029L Luis Gandía Querol SÍ

20245836V Marc Albella Esteller SÍ

19004911B Maria del Carmen Ruiz Rueda SÍ

18986416P María Begoña López Branchat SÍ

18914990C María Dolores Miralles Mir SÍ

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

 



 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 

L'esborrany de data 11 de desembre de 2018,  queda sobre la taula ja que s’ha detectat un 
possible error en la votació del punt «DE1. Expedient 12536/2018»

2.- Expedient 4574/2018. Informe sobre llicència urbanística per instal·lació de ròtul 
al C. Sant Cristòfol, 47.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

La edificación en la que se pretende instalar el rótulo se encuentra incluida en el Catálogo 
de Bienes y Espacios protegidos de Vinaròs. Concretamente se encuentra en el entorno 
del incoado Bien de Interes Cultural BIC de la Iglesia Arciprestal 
 
El  art.  34  de  la  Ley  4/1998  establece  la  obligación  de  aprobar  un  plan  especial  de 
protección del bien y de su entorno.
“2.  La declaración de  un inmueble como bien  de interés  cultural,  determinará  para  el  
ayuntamiento correspondiente la obligación de aprobar provisionalmente un plan especial  
de protección del bien u otro instrumento urbanístico, de análogo contenido, que atienda a  
las previsiones contenidas en el artículo 39, y remitirlo al órgano urbanístico competente  
para su aprobación definitiva, en el plazo de un año desde la publicación de la declaración.  
La aprobación provisional deberá contar con informe previo de la conselleria competente  
en materia  de  cultura.  Dicho informe se emitirá,  en  el  plazo de seis  meses,  sobre la  
documentación  que  vaya  a  ser  objeto  de  aprobación  provisional  y  tendrá  carácter  
vinculante. 
Dicho plan especial no ha sido tramitado.”
 
Así mismo, el art. 35 de esta ley establece:
 
”b) Hasta la aprobación o convalidación definitiva del correspondiente plan especial de  
protección  o  documento  asimilable,  en  los  conjuntos  históricos  y  en  los  entornos  de  
protección  de  los  bienes  de  interés  cultural  requerirán  autorización  por  parte  de  la  
conselleria  competente  en  materia  de  cultura  las  actuaciones  de  transcendencia  
patrimonial que así se determinen en la normativa provisional de protección contenida en  
la declaración, cuando exista, y que en todo caso incluyen las relativas a obras de nueva  
planta,  de  demolición,  de  ampliación  de  edificios  existentes;  y  las  que  conlleven  la  
alteración, cambio o sustitución de la estructura portante y/o arquitectónica y del diseño  
exterior  del inmueble, incluidas las cubiertas, las fachadas y los elementos artísticos y  
acabados  ornamentales.  También  requerirán  de  autorización  las  actuaciones  de  
urbanización  de  los  espacios  públicos  que  sobrepasen  su  mera  conservación  y/o  
reposición, y la instalación de antenas y dispositivos de comunicación.
Se entiende por intervenciones carentes de transcendencia patrimonial,  y por tanto no  
requieren de la autorización previa de la conselleria competente en materia de cultura, las  
habilitaciones  interiores  de  los  inmuebles  que  no  afecten  a  su  percepción  exterior  y  
aquellas  que  se  limiten  a  la  conservación,  reposición  y  mantenimiento  de  elementos  
preexistentes, sean reversibles y no comporten alteración de la situación anterior.
c) Excepcionalmente, aquellos ayuntamientos que por razón de población o capacidad de  
gestión cuenten con una comisión técnica municipal de carácter multidisciplinar integrada,  
por  personal  funcionario  o  laboral  con  titulación  técnica  y/o  superior  competente  para  

 



 

evaluar la adecuada protección de los valores arquitectónicos, arqueológicos e históricos  
del ámbito protegido, y en la que exista representación de la conselleria competente en  
materia  de  cultura,  podrán  solicitar  la  delegación  del  ejercicio  de  las  competencias  
señaladas en la letra b del presente apartado. La resolución de la conselleria por la que se  
produzca esta delegación incluirá los ámbitos o actuaciones exceptuadas de la misma y la  
obligación de comunicar las autorizaciones o licencias concedidas en el plazo máximo de  
diez días desde su otorgamiento.
2. Las autorizaciones que se concedan en virtud de lo dispuesto en el presente artículo se  
ajustarán a la normativa provisional  de protección y, en su defecto y dependiendo del  
ámbito,  a  los  criterios  de  aplicación directa dispuestos  en los  artículos  38 y  39 de  la  
presente  ley.  Las  autorizaciones  se entenderán denegadas  una vez  transcurridos  tres  
meses desde que se solicitaron sin que hubiera recaído resolución expresa .”
 
A la vista de la ausencia de plan especial  ,  y de la escasa entidad de la intervención  
solicitada, se emite el presente informe por la Arquitecta Municipal , sin perjuicio de lo que 
determine la Comisión de Cultura del Ayuntamiento. 
 
El PGOU en su artículo 3.25 establece :
 
“  Artículo 3.25. Catálogo.
1. El Plan General contiene, entre sus determinaciones, un Catálogo de los elementos de  
interés  histórico-artístico  o  arquitectónico  en  el  que  se  determinan  los  elementos  
construidos,  sujetos  a protección y  consecuentemente las obras  autorizadas sobre los  
mismos. Se denomina Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.
2. Los elementos que se incluyen en el Catálogo se clasifica en tres niveles de protección:
Nivel 1: Integral
Nivel 2: Parcial
Nivel 3: Ambiental
3.  El Plan Especial  de Protección del Centro Histórico que desarrolle el presente Plan  
General,  en  el  ámbito  que éste delimita  a  tal  efecto,  contendrá la  normativa que sea  
precisa respecto a los bienes catalogados en su ámbito. Hasta tanto se dicte dicho Plan  
regirá  lo establecido en la presente Sección,  teniendo,  el  catálogo carácter  transitorio,  
pudiendo ser modificado en todos sus aspectos por el Plan Especial.”
 
Respecto a los rótulos publicitarios el PGOU en su art. 3.27 establece:
 
“4. Para todas las categorías de protección  queda prohibida la instalación de rótulos de  
carácter comercial o similar que altere la estructura arquitectónica o la oculte, insertos en  
la fachada del inmueble, debiendo eliminarse los existentes que produzcan dichos efectos  
cuando  se  solicite  licencia  para  obras  que  impliquen  ampliación  de  volumen  o  
remodelación  integral  en  el  edificio  protegido.  Se exceptúan los  que se  adosen a  los  
huecos de la planta baja cuando su superficie no exceda de un metro cuadrado y los que  
se integren formalmente en el cerramiento o acristalamiento de dichos huecos.”
 
Al margen de estas determinaciones, el PGOU también establece ciertos criterios estéticos 
generales en sus artículos 5.54 a 5.63. 
 
Así el art. 5.54 determina:
 
Artículo 5.54. Tratamiento de las plantas bajas.
En las obras en los edificios que afecten a la planta baja, ésta deberá armonizar con el  
resto de la fachada.
Así mismo, en la ordenanza particular d ella zona de ordenación del casco histórico se  
estbalece :

 



 

 
Art. 6.10. :
 
“...Las fachadas de plantas bajas estarán formalmente integradas en la composición del  
edificio y se tratarán con idénticos materiales y tonalidad que el resto de la misma.” 
Los rótulos sobre la fachada acerca de los cuales se solicita informe, a juicio de quien  
suscribe, no suponen un menoscabo de las condiciones estéticas del edificio en el que se 
sitúa siempre y cuando se valoren por separado. Es decir si bien se considera que tanto el  
rotulo superior como los laterales serian admisibles si fueran los objetos de la solicitud 
como elementos aislados , la suma de todos ellos , se considera excesiva, considerando la 
superficie total de rótulo en relación con la superficie de fachada en planta baja. 
 
Bien  es  cierto  que ni  el  tipo  de  acceso  ,  ni  los  revestimientos  del  local  son  los  más 
apropiados para un entorno histórico. No obstante, estos no son objeto de este informe. En 
cualquier  caso,  de  acuerdo  con  el  art.  3.27  del  PGOU  cualquier  remodelación  y/o 
adecuación de elementos de fachada requerirá la adaptación de los revestimientos de 
fachada a los determinados en el artículo 6.10 del PGOU para su integración en el entorno 
en el que se sitúa. 
 
Entendiendo que las  condiciones actuales  de  la  fachada del  local  ,  son  legales,  seria 
admisible la instalación del rótulo superior planteado, o los rótulos situados alrededor de 
las puertas y el escaparate pero no la instalación conjunta de todos ellos. 
 
Respecto  a  la  banderola  propuesta  ,  ésta  se informa desfavorablemente por  no estar 
previstos  estos  elementos  en  la  normativa  contenida  en  el  catálogo,  incumplimiento 
además  la  propuesta  aportada  no  cumple  con  las  alturas  mínimas  a  las  que  deben 
disponerse estas 
 
Artículo 5.61. Rótulos y otros elementos de publicidad exterior.
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas municipales específicas que,  en su caso,  
apruebe  el  Ayuntamiento.  En  ausencia  de  las  mismas,  los  rótulos  y  elementos  de  
publicidad deberán integrarse  de  modo armónico  en  la  arquitectura  de  la  fachada.  Si  
sobresalen de la fachada mas de 20 cm. no podrá disponerse a una altura inferior a los 3.5  
m. por encima de la acera. En ningún caso podrán sobresalir una longitud mayor que el  
máximo vuelo permitido. Se establece como disposición
transitoria un plazo de 2 años a partir de la entrada en vigor del Plan General para adecuar  
los existentes a dicha norma.
 

 

3.- Despatx extraordinari.

 

DE 1.- Expedient 103/2019. Dret d'Accés dels Càrrecs Públics

La  Presidència  no  va  votar  en  segona  
convocatòria

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 4 (1 AC – 2 TSV – 1 Compromís)
En contra: 4 (4 PP)
Abstencions: 3 (2 PSOE - 1PVI)
Absents: 0

Per votació unànime dels presents s’acorda aprovar la inclusió d’aquest assumpte per 
urgència a l’ordre del dia.

 



 

***

A la vista de la proposta del Grup Municipal Acord Ciutadà per a declarar Vinaròs municipi 
antitaurí i amic dels animals (Reg. entrada núm. 20511 de data 11/12/2018 i núm. 152 de 
data 04/01/2019)

“MOCIÓ PER A DECLARAR VINARÒS MUNICIPI ANTITAURÍ I AMIC DELS ANIMALS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Vinaròs és una ciutat sensible envers els animals i el tracte que han de rebre. El seu equipo 
de govern ha aprovat una moció en defensa dels drets dels animals i perquè no s’autoritze 
a la ciutat l’exhibició d’animals als espectacles de circ. Una moció, val a dir-ho, amb una 
intenció clara de no acometre qüestions capdals en la defensa dels drets dels animals.

A l’exposició de dita moció s’ha enumerat el preàmbul de la Declaració Universal dels Drets  
dels Animals (aprovada per l’ONU al 1978). Aquesta Declaració diu en el seu article 1 r: 
«Tots els animals neixen igual davant la vida i tenen els mateixos drets a l’existència». Al  
seu article 2n diu: «L’ésser humà, com espècie animal, no té dret a eliminar o explotar altres 
animals, ni violar aquest dret». En el seu article 3r diu: « a) Cap animal no serà sotmès a 
maltractaments i es prohibeixen els actes cruels envers els animals», i b) En cas que la 
mort  de  l’animal  sigui  necessària,  ha  de  ser  instantània,  sense dolor  i  sense angoixa.  
Finalment l’article 10è, expressa que «a) Cap animal ha de ser explotat per divertiment de 
l’ésser humà, i B) Es prohibeixen els espectacles i exhibicions incompatibles amb la dignitat 
de l’animal.»

Els espectacles on el maltractament animal és present, com les curses de bous, ens omple 
de vergonya i d’indignació; en tant que és manifestament contrari a la tendència evolutiva 
que estan demostrant la resta de països civilitzats del món.

Hauria d’ésser una voluntat manifesta d’aquest Ajuntament fomentar els valors del respecte 
a la natura i als éssers vius, la cura del medi ambient en totes les seves vessants,l’educació 
basada  en  el  respecte,  la  convivència  i  representativitat  en  la  societat,  i  que  aquests 
espectacles no estan en consonància amb els esmentats valors i contribueixen a fomentar 
una educació  contraria  al  respecte  a  la  vida  en  totes  les  seves  formes  i  expressions, 
fomentant la cosificació dels animals.

Afortunadament  cada  volta  hi  ha  més  sensibilitat  per  aquest  tema  i  a  les  societats 
desenvolupades, on els animals ja no són tan necessaris per servir a l’home com a eina de 
treball, els animals són considerats més com a companys al qui cal respectar.

Més de 100 municipis de l’Estat ja s’han declarat municipis amics dels animals i municipi 
antitaurí, així com el reconeixement dels animals com a organismes dotats de sensibilitat 
psíquica, a més de física.

Per tot això, el grup municipal ACORD CIUTADÀ de Vinaròs presenta les següents 

PROPOSTES D'ACORD

 

Primer.- L'Ajuntament de Vinaròs declara Vinaròs municipi amic dels animals i respectuós 
amb els seus drets.

Segon.- L'Ajuntament de Vinaròs aprova que Vinaròs esdevinga municipi antitaurí, contrari 
a la pràctica de les curses de bous i a l'exercici de qualsevol tipus de violència envers els  

 



 

animals que els pugui causar estats d'ansietat, por, maltractament, patiment o qualsevol 
dany físic o psicològic.

Tercer.- L'Ajuntament de Vinaròs manifestem la nostra voluntat que no es celebren curses 
de bous ni altres espectacles on es produïsca la mort o s'infligisca estrès psicofísic a un 
animal,  en  cap  plaça  de  bous  del  País  Valencià,  així  com  que  aquests  espais  es 
convertisquen en equipaments públics o tinguin altres finalitats, en consonància als acords 
d'aquesta moció.

Quart.-  L'Ajuntament de Vinaròs sol·licita a les Corts  Valencianes la redacció d'una Llei 
autonòmica de Protecció Animal que regule efectivament la protecció integral dels animals 
tant domèstics com salvatges i que prohibisca la tauromàquia en totes les seves formes, 
així com qualsevol espectacle que produïsca patiment a un animal.

Cinquè.- L'Ajuntament de Vinaròs es compromet a fer arribar aquesta moció a les Corts 
Valencianes, al Govern Valencià, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i a les  
entitats que treballen pel benestar animal de les nostres terres.

Sisè.- L'Ajuntament de Vinaròs insta al Govern de l'Estat espanyol a abolir totes les ajudes 
públiques al sector de la tauromàquia i l'eliminació de la declaració del Bé d'Interès cultural 
o Bé d'Interès Turístic a tots els "espectacles" on es maltracten animals.»

 

DE 2.- Expedient 165/2019. 

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 3 ( 1 AC – 1 PVI – 1 Compromís)
En contra: 0
Abstencions: 8 ( 4 PP – 2 TSV – 2 PSOE)
Absents: 0

Per  votació  unànime dels  presents  s’acorda aprovar  la  inclusió  d’aquest  assumpte  per 
urgència a l’ordre del dia.

***

A la vista de la proposta del  Grup Municipal Vinaròs Independent per a sol·licitar ampliar 
l’oferta de cicles formatius de grau mitjà i  superior al Municipi de Vinaròs (Reg. entrada 
núm. 310 de data 08/01/2019)

MOCIÓ  PER  A  AMPLIAR  L’OFERTA  DE  CICLES  FORMATIUS  DE  GRAU  MITJÀ  I 
SUPERIOR AL MUNICIPI DE VINARÒS

 Atès que l’educació és un dels valors més importants de la nostra societat,  que 
atorga a les persones, i en especial als jóvens, la capacitat de valer-se i de poder 
decidir,  de  prosperar  en  la  seva  vida  personal,  així  com  la  possibilitat  de  ser 
persones més formades, més coneixedores del seu entorn i més capacitades.

 Atès que els cicles formatius, tant de grau mitjà com a superior, proporcionen als 
estudiants  la  capacitat  i  competència  necessari  per  a  l’exercici  professional 
qualificat de moltes professions, proporcionant la formació adequada per a executar 
les tasques pròpies de cadascuna.

 Atès que les característiques dels cicles formatius, com la seva durada de dos anys, 
menor a la de qualsevol estudi, o la seva orientació pràctica i adreçada a l’exercici 
professional, els fan una opció cada vegada més atractiva de cara als estudiants 
d’educació secundària i batxillerat.

 



 

 Atès que existeixen més de seixanta CFGM i més de setanta de CFGS, a la vegada 
que al nostre municipi s’oferten tan sols quatre de CFGM (Cicles Formatius de Grau 
Mitjà)  i  tres CFGS (cicles  Formatius de Grau Superior),  respectivament  (segons 
dades de la Conselleria d’Educació de la Comunitat Valenciana)

Atès que els CFGM impartits a Vinaròs són els següents:

 Activitats Comercials (IES Leopoldo Querol)
 Instal·lacions de telecomunicacions (IES Leopoldo Querol)
 Cures auxiliars d’infermeria (IES José Vilaplana)
 Electromecànica de Vehicles Automòbils (IES José Vilaplana)

Atès que els CFGS impartits a Vinaròs són els següents:

 Manteniment electrònic (IES Leopoldo Querol)
 Dietètica (IES José Vilaplana)
 Automoció (IES José Vilaplana)

Atès  que molts  jóvens Vinarossencs han de desplaçar-se diàriament  fora de Vinaròs  o 
inclús  viure  fora,  per  a  poder  cursar  els  cicles  formatius  que  han  decidit  fer  i  que no 
s’oferten al nostre municipi.

Atès  que,  en  conclusió,  el  ventall  de possibilitats  que s’ofereix  a  Vinaròs  és  mínim en 
comparació amb la gran diversitat  de cicles que existeixen,  fet  que comporta una greu 
desinformació per part dels estudiants de secundaria i Batxillerat.

És per tot això que el Grup Municipal del  Partit de Vinaròs Independent (PVI) sotmet a 
consideració del ple municipal l’adopció dels següents acords:

 PRIMER. Engegar les accions necessàries per a ampliar l’oferta de cicles formatius 
de grau mitjà i superior al municipi de Vinaròs

 SEGON. Seguir aquest propòsit, la següent proposta, basada en una selecció dels 
cicles formatius de grau mitjà i superior més sol·licitats a la Comunitat Valenciana.

 TERCER.  Instar a la Generalitat Valenciana l’ampliació de Cicles Formatius a la 
nostra ciutat.

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

4.- Altres assumptes.

Marc Albella:

 Es dóna compte de les subvencions rebudes per un import total de  22.763 € en 

concepte de:

◦ Programació de la promoció de la Infància 7.753 €

 



 

◦ Programació Cultural (12.510 €) (50%) 

◦ Espectacle/homenatge a Carless Santos (2.500 €) 

 Es  dóna  compte  de  la  vista  de  l'espoli  de  l'arxiu  (compareixença  de  Sergio 

Urzainqui, Enric Pla i Salvador Oliver)

 Es dóna compte dels tràmits que s'han iniciat per a la cessió gratuïta d'un espai per 

al Carnestoltes de Vinaròs 2019.

 Es dóna compte dels detalls de la festivitat de Sant Canut i Sant Sebastiá.

Begoña López:

 Escola de Nadal (270 inscripcions)

 Escola Oficial d’Idiomes (el tràmit es portarà des de l’EOI)

 Nadal esportiu (21 inscripcions)

 El parquet del pavelló ja està operatiu però encara hi ha deficiències

 L’Escola Oficial de Persones Adultes va adquirir aparats d’aire condicionat, 

l’Ajuntament pagarà el cost del manteniment. El problema de les goteres ja està 

solucionats 

 La nova data de la caminada popular es farà el 3 de febrer. En els propers dies se 

farà una roda de premsa.

María del Carmen Ruiz Rueda:

 Es dóna compte del protocol d’actuació Campanya contra el fred

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

Precs i Preguntes.

Lluis Batalla Callau:

 Sol·licita que es complisca el reglament del Diariet de forma estricta. 

 Pregunta sobre les subvencions de les pintures de l'Arxiprestal 

◦ Marc Albella li contesta que la Generalitat no permet sol·licitar més d'una subvenció 

 



 

amb el mateix concepte al mateix NIF 
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