
 

ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

CICE/2018/13 La comissió informativa de l'àrea de cultura i educació 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria ordinària

Data 13 / novembre / 2018 

Durada Des de les 13.45 fins a les 14.05 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

TSV Jan Valls Fernández (en substitució d’Enric Pla) SI

PSPV Marc Albella Esteller SI

COMPROMÍS Doménec Fontanet Llàtser NO

COMPROMÍS Jordi Moliner Calventós  (en substitució de 
Doménec Fontanet)

SI

PP Luis Gandia Querol SI

PP Amparo Martínez Albiol SI

PP AnaBel Matamoros Centelles SI

PP Carla Miralles Castella SI

AC Josep Lluís Batalla Callau SI

 



 

PVI María Dolores Miralles Mir SI

Excuses presentades: «Enric Pla Vall», per absència a la localitat. «Doménec Fontanet 
Llatser», 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 16 d’octubre 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 data 16 d’octubre de 2018 (Expt. CICE/2018/12).

3.- Expedient 11250/2018. Proposta per a canviar el dia de celebració de la sessió 
ordinària del mes de desembre 2018. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta d’Alcaldia de data 26 d’octubre de 2018:

«PROPOSTA DE L'ALCALDIA

Vist l'acord adoptat pel Ple de la Corporació en data 1 de juliol de 2015 pel qual es fixa el  
dia i hora de celebració de les sessions ordinàries del Ple per al quart dijous de cada mes 
a les 19.30 hores, i atés que el dia de la celebració del ple ordinari del pròxim mes de 
desembre coincideix dins les festes nadalenques.

És per aquesta raó proposo al Ple d'aquesta Corporació el següent:

ACORD

 



 

Únic.- Fixar com a dia de celebració de la sessió ordinària del Ple del mes de desembre 
de 2018, el tercer dijous del mes, és a dir el dia 20, a les 19.30 hores.»

Sotmés l'assumpte a votació, la Comissió Informativa de l'Àrea de Cultura i Educació, per 
unanimitat , dictamina FAVORABLEMENT la proposta anterior.

4.- Expedient 11480/2018. Proposta del Grup Municipal Compromís en defensa dels 
drets dels animals. 

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

 A la  vista de la  proposta del  Grup Municipal  Compromís en defensa dels drets dels 
animals (Registre Entrada núm. 18229 de data 02/11/2018):

«MOCIÓ EN DEFENSA DELS DRETS DELS ANIMALS I PERQUÈ NO S’AUTORITZE A 
LA CIUTAT L’EXHIBICIÓ D’ANIMALS ALS ESPECTACLES DELS CIRCS

En/ Na  Jordi  Moliner  Calventos,  portaveu/  regidor  del  grup  municipal  COMPROMIS  a 
l'Ajuntament de VINARÒS

EXPOSA:

Que el preàmbul de la Declaració Universal dels Drets dels Animals, aprovada per 
l'Organització de  les Nacions Unides al 1978,  diu:   ‘Considerant que tot   animal 
posseeix drets i que el desconeixement i  menyspreu d'aquest drets han conduït i 
segueixen conduint a l'home a cometre actuacions i crims  contra la naturalesa i els 
animals'. Aquesta declaració  en el seu article  1r diu:  ‘Tots els animals neixen iguals 
davant la vida i tenen els mateix dret a l'existència'. En  el seu article   2n. diu: 
‘L'ésser humà, com espècie animal, no té dret d'exterminar o explotar altres animals, ni 
violar aquest dret. Tots els animals tenen dret a l'atenció, a ser cuidats i a la protecció per 
part de l'ésser humà'. En el seu article  3r.  diu:  Cap  animal  serà  sotmès  a  mals 
tractaments i es prohibeixen els actes cruels envers els animals. I en l'article  10è, entre 
d'altres, també  diu:  ‘Cap animal ha de ser explotat  per divertiment de l'ésser humà'.

Els  circs,  malgrat  tenir  una  llarga  tradició  d'actuacions  ens  les  societats  modernes, 
acostumen  a realitzar espectacles amb presència d'animals exòtics i domèstics. Aquests 
animals són trets dels seus habitats naturals i els obliguen a viure la major part de la seva 
vida  encadenats  engabiats  i  en  molts  casos  a  dintre  de  camions,  durant  els 
seusdesplaçaments, que ocupa la majoria del temps.

 



 

Aquests  animals  exòtics - elefants,  lleons,  tigres,  zebres,  ximpanzés,  cocodrils,  pitons, 
dromedaris, óssos - així com els domèstics, són animals sotmesos i convertits en titelles 
per  a  l'entreteniment  humà.  Fer  equilibris  sobre  pilotes,  anar  en  bicicleta,  conduir 
motocicletes,  traspassar  anelles  de  foc, ballar,  saltar,  fumar,  aguantar-se  sobre  dues 
potes,  aixecar-se... són part  dels números antinaturals que els animals en  els circs i  en 
d'altres espectacles  han  d'interpretar  després  d'un  llarg  procés  d'ensinistrament  i  de 
domini,  en  molts  casos  amb  aplicació  de  maltractaments  i  tortures,  fins  que  no 
s'aconsegueix anul·lar la seva voluntat.

Constants desplaçaments d'un país a un altre,  canvis bruscos de  temperatura  i  clima 
són  altres  dels  factors  que  afecten  de  forma  molt  negativa  aquets  animals.   Les 
condicions de  transport  en camions/ gàbies,  de pocs i  insuficients metres  quadrats, 
impossibiliten  el  mínim  de  confort  sent,  a  més,  l'habitacle  permanent  i  obligatori  per 
algunes espècies com a grans felins i óssos.

S'han  donat  nombrosos  casos  d'accidents,en  els  circs,  com  a  conseqüència  del 
maltractament i les nefastes condicions de vida en què viuen els animals. Estressats pel 
tipus  de  vida  que porten,  totalment  oposat  al  del  seu  hàbitat  natural,  perden  en 
ocasions el  control a causa de  la presència  del  públic,  el  volum de  música  durant  les 
actuacions, el centelleig dels focus i la reclusió forçosa.

L'estat  captiu  dels  animals no aporta  cap  valor  educatiu, no  ens  diu  res  sobre  el  seu 
comportament natural, atès que són obligats a actuar en un entorn artificial. Els circs, amb 
espectacles animals, ofereixen una visió distorsionada de la realitat, és per aquest motiu 
que  no  són  educatius  per  a  les  xiquetes  i  els  xiquets,  públic  majoritari  d'aquests 
espectacles, ni pels adults amb un mínim de sensibilitat i respecte per la vida aliena. El circ 
és un espectacle que disposa d'innombrables recursos humans propis sense necessitat 
de sotmetre al ridícul, maltractament o humiliació als animals.

Així ho han entès nombrosos circs que amb el seu art i màgia entorn als pallassos, 
acròbates, malabaristes han aconseguit els majors èxits i la gran acceptació delpúblic. 
El circ més prestigiós del Món és el Cirque du Soleil, canadenc, que no utilitza animals 
en  les  seves  exhibicions.  Nombrosos  països  i  ciutats  de  tot  elmón  han  prohibit  o 
restringit la presència d'animals en els circs.

La instal·lació de  circs que  exhibeixin animals exòtics  en  els  seus  espectacles ha  estat 
prohibida en grans ciutats de la resta de l'estat com Barcelona. La implantació d'aquesta 
prohibició va suposar un augment del 25 % en la taquilla d'aquests espectacles, ja que el 
"buit" que van deixar les actuacions on s'utilitzaven animals va haver de ser substituït per 
una  oferta  molt   més  positiva  i  molt   rendible,  tant  per  al  circ  com  per  als  seus 
treballadors.

A proposta del Grup Municipal de Compromís, el Ple de l'Ajuntament VINARÒS acorda:

1r.   Que l'Ajuntament  de VINARÒS està compromès amb la defensa dels drets  dels 

 



 

animals reconeguts en la Declaració Universal dels Drets dels Animals.

2n.  Que  l'Ajuntament de VINARÒS  no concedirà  cap  permís  d'actuació  als circs  que 
utilitzen animals en els seus espectacles.

***

El portaveu del Grup Municipal d’Acord Ciutadà, Lluís Batalla Callau, vol fer constar que el seu 
vot en contra deriva del fet que la proposta no contempla el maltractament dels animals en 
espectacles taurins.

***

5.- Despatx extraordinari.

DE 1.-  Expedient  9599/2018.  Proposta per  a concedir  la  Medalla de la  Ciutat  de 
Vinaròs a la Cultura a Rossend Aymí i Escolà.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

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  Regidor  de Cultura  en data  12  de novembre de  2018, 
esmenada per unanimitat dels presents, se dictamina favorablement el següent:

“INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L’ ÒRGAN INSTRUCTOR
 

Marc Albella Esteller, Regidor de Cultura Festes, Tradicions i Joventut i òrgan instructor 
del procediment per a acreditar els mèrits per a la concessió de la Medalla de la Ciutat en 
la  modalitat  de  Cultura  a  ROSEND AYMÍ I  ESCOLÀ,  designat  per  l’Alcalde-President 
d'aquest Ajuntament mitjançant decret núm. 2018-2052 de data 19 d’octubre de 2018.

Atès que es va sotmetre a informació pública anunci sobre l’acord d’inici de l’expedient 
per a la comprovació dels mèrits de Rossend Aymí i Escola al·legats, durant el termini de 
7 dies hàbils, i atès que durant aquest termini no s’han presentat al·legacions. 

Considerant  que s'han seguit  tots  els  tràmits  previstos i  necessaris  i  els  antecedents 
descrits, aquest òrgan instructor, en l'exercici de les seues facultats, de conformitat amb 

 



 

l’article 40 apartat 2) del Reglament d’Honors, Distincions i Protocol de l’Ajuntament de 
Vinaròs formula la següent proposta d’acord per tal que siga dictaminada per la Comissió 
Informativa competent per raó de matèria, 

 

PROPOSTA D’ACORD

 

PRIMER. Concedir a  ROSEND AYMÍ I ESCOLÀ la Medalla de la Ciutat en la modalitat de 
Cultura.

 

SEGON. Comunicar el nomenament a l'interessat citant-li  perquè acudisca a la sessió 
solemne en la qual es procedirà a lliurar-li la medalla i el diploma corresponent. Aquesta 
sessió se celebrarà en un acte públic en el Saló de Plens.

TERCER. Inscriure en el  Llibre Registre d'Honors i Distincions el  títol  concedit  perquè 
quede constància del seu lliurament.»

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

6- Altres assumptes.

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

6.1.1.- Poblat Ibèric.- S’ha visitat per part de Patrimoni l’estat d’un mur del Poblat Ibèric 
del  puig de la  Misericòrdia  que va sofrir  els  efectes de l'última gota freda i  s’està  a 
l’espera de l’informe definitiu.

6.1.2.-  Capella  Santa  Victòria.-   S’informa  als  assistents  que  aquesta  setmana  s’ha 
acordat per Junta de Govern l’adjudicació del treballs per al projecte de rehabilitació de la 
capella de Santa Victòria.

6.1.3.-  Parc  Nadal.-  Per  part  de  l’Ajuntament  s’està  intentant  avançar  el  termini  de 
finalització de la substitució del parquet de la pista principal del pavelló poliesportiu. En 
el  supòsit  que no estiguera  finalitzat  per  a  Nadal,  s’efectuarà  una reestructuració  de 
l’espai disponible.

6.1.4.-  Programació  actes  Nadal.-  La  setmana  pròxima  es  presentarà  el  programa 
d’actes.

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

 



 

ESPORTS

6.2.1.- Caminada Popular.- Tindrà lloc el pròxim diumenge. La data límit per a apuntar-se: 
dijous dia 15 a les 14.00 hores.

6.2.2.- III Cursa de Muntanya “El vol del Puig”. Tindrà lloc el diumenge 2 de desembre. 
Les inscripcions per a la Cursa de Muntanya no tenen data límit, els participants podran 
inscriure’s el mateix dia de la prova de 8:00h a 9:00h i el preu és de 10 € fins el 25 de  
novembre i la última setmana de 14€.

6.2.3.-  S’ha informat a les entitats esportives afectades,  del  canvi  d’ubicació  per les 
obres de substitució del parquet dels pavelló poliesportiu.

EDUCACIÓ

6.2.4.- Santa Caterina 2018.- Ahir va tindre lloc la presentació de la programació d’actes 
de  Santa  Caterina  2018,  que  tindrà  lloc  divendres  23  de  novembre  amb  una  sèrie 
d’activitats des de les 16.00 h fins les 19.00 h al passeig de Colom (entre la Tourist Info i 
la  pèrgola).  També  es  farà  la  tradicional  projecció  al  JJ  Cinema  de  la  pel·lícula 
“Zootrópolis” amb entrada gratuïta a les 16:30h. A les 18.00h es farà la inauguració de 
l’exposició dels finalistes del Concurs de lloes 2018 i dels catxirulos al Mercat Municipal. 
El Grup de Pastissers de Vinaròs que col·labora en tots aquests actes, també presentarà 
el  dia  4  de  desembre  el  llibre  sobre  els  guanyadors  i  guanyadores  de  lloes  durant 
aquests 20 anys.  Es facilita còpia als assistents:

 



 

C) PRECS I PREGUNTES 

7.- Precs i Preguntes.

• Amparo Martínez, regidora del Grup Municipal Popular, trasllada una queixa d’una 
veïna la qual diu que al  gos parc de l’avinguda Castelló  s’ha donat  algun cas 
d’infecció a gossos,  i pregunta cada quan de temps es desinfecten els parcs per a 
gossos,  a  la  qual  cosa  el  regidor  de  Medi  Ambient,  Jordi  Moliner,  indica  que 
l’encarregada de la neteja d’aquests parcs és la concessionària de la jardineria 
municipal, no obstant es passarà aquesta informació a l’empresa.

• Per a finalitzar,  continua la  regidora Amparo Martínez preguntant  si  la  pròxima 
gal·la de les reines de Carnaval es farà a l’antic camp de futbol, a la qual cosa el 
regidor de Festes, Marc Albella diu que si la construcció del CEIP Jaume I va com 
ha  d’anar,  la  gal·la,  amb  quasi  tota  probabilitat,  es  farà  a  una  parcel·la  de 
l’ajuntament  juntament  amb  una  altra  de  propietat  privada  amb  permís  del 
propietari, emplaçades les dos front l’hotel Vinaròs. 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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