
 

 

ACTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ 

(Cultura, Tradicions, Festes i Joventut; Educació i Esports)

 

Identificació de la sessió

Expedient núm. Tipus de sessió Data

11530/2015 ordinària 06/10/2015

Horari Lloc

De 13.30 a 13.50 hores Edifici Pirulí

 
Assistents

 
Absents

BEGOÑA LOPEZ BRANCHAT 
MAMEN RUIZ RUEDA
MABEL VIVES SEBASTIA 
ENRIC PLA VALL 
MARC ALBELLA ESTELLER 
DOMENEC FONTANET LLATSER 
LUIS GANDIA QUEROL 
CARLA MIRALLES CASTELLA 

ANABEL MATAMOROS CENTELLES 
J. LLUIS BATALLA CALLAU, 
Mª DOLORES MIRALLES MIR,
 

AMPARO D. MARTINEZ ALBIOL 

Miriam Quintero Arnau - Secretària

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si  escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 1 de 
setembre de 2015.

2.- Proposta per a fixar els dos dies amb caràcter de festa local per a l'any 2016 (Expt. 
10771/2015).

3.-  Proposta  per  a  acceptar  l'al·legació  presentada  pel  Grup  Municipal  PVI  a 
l'aprovació inicial de la bandera de la ciutat de Vinaròs (Expt. 5502/2014).

4.- Altres assumptes.

5.- Despatx extraordinari.

6.- Precs i Preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 1 de 
setembre de 2015.

Se sotmet a aprovació l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 1 de setembre 

 



 

de  2015,  que  prèviament  s'ha  distribuït  a  tots  els  membres,  juntament  amb  la 
convocatòria i l'ordre del dia de la present sessió. La Presidència pregunta als regidors 
presents, si volen fer alguna observació a l'esborrany de l'acta assenyalada.

D'acord amb l'anterior, s'aprova per unanimitat l'acta de la sessió celebrada el dia 1 de 
setembre de 2015.

2.- Proposta per a fixar els dos dies amb caràcter de festa local per a l'any 2016 
(Expt. 10771/2015). 

A la vista de la proposta de la Regidoria de Festes de data 1 d'octubre de 2015:

«PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE FESTES

Atesa  la  necessitat  de  donar  acompliment  al  que  disposa  l’article  46  del  RD 
2001/1983, de 28 de juliol, el qual disposa que aquesta Corporació ha de formular 
proposta de fins dos dies de l’any 2016, amb caràcter de festa local, que per la seva 
tradició siguen pròpies del municipi, i que no coincidisquen amb diumenge ni amb cap 
altra  de  les  festes  de caràcter  retributiu  i  no  recuperable  fixades en l’àmbit  de  la 
Comunitat Valenciana per a l’any 2016, en virtut del Decret 15/2001 de 14 de setembre 
de 2007 del Govern Valencià.

Atés l’anterior, es PROPOSA el següent:

Primer.- Que els DOS DIES amb caràcter de festa local per a l’any 2016 que el Ple de 
la  Corporació  fixe  per  a  la  seua  aprovació  per  la  Dirección  Territorial  del  Servei 
Territorial de Trabajo siguen els següents:

20 de gener i 24 de juny.

Segon.- Comunicar aquest acord al Servicio Terrritorial de Trabajo.»

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

3.-  Proposta  per  a  acceptar  l'al·legació  presentada  pel  Grup  Municipal  PVI  a 
l'aprovació inicial de la bandera de la ciutat de Vinaròs (Expt. 5502/2015).

A la vista de la proposta de la Regidoria de Cultura de data 18 de setembre de 2015:

«PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE CULTURA

Per acord del Ple de la Corporació de l'Ajuntament de Vinaròs en sessió ordinària de 
data 26 de febrer de 2015, es va aprovar inicialment la bandera de la ciutat de Vinaròs, 
d'acord amb l'informe del Consell Tècnic d'Heràldica: 
«Bandera de proporcions 2:3. Partida per meitat vertical. La primera a l’asta, de roig i  
al batent de groc. Al centre, l’escut municipal sense timbre.

L’escut  haurà  d’ocupar  dos  terços  de  l’alçaria  de  la  bandera.  L’amplària  serà  a  
proporció i disposada de tal manera que la part del camper de l’escut que va en or  

 



 

quede sobre la meitat roja de la bandera, i la part de l’escut que té el camper de gules  
quede sobre la meitat groga de la bandera.»

Vist  que  el  12  de  març  de  2015  es  va  publicar  al  DOGV núm.  7484  i  al  Tauler 
d'Anuncis municipal anunci de sotmetiment a informació pública durant el termini d'un 
mes exposició al públic per termini de 30 dies. 

Atés que el dia 30 de març de 2015 es va presentar escrit subscrit per Mª Dolores 
Miralles Mir, regidora del Grup Municipal PVI, pel qual formula  al·legació a la proposta 
d'aprovació inicial  de la bandera de la ciutat de Vinaròs, la qual es concreta en el 
següent: 

«Que la bandera de Vinaròs porte els colors del districte marítim de Vinaròs i enmig  
l'escut de Vinaròs».

Atés l'informe emés per l'arxiver municipal, en data 16 de setembre de 2015, sobre 
l'existència de documentació històrica sobre la bandera de Vinaròs, i on es conclou 
que: «Así las cosas únicamente podemos afirmar que entre la documentación histórica 
no hemos encontrado documento alguno que pueda orientarnos para saber cómo era 
la  bandera  de  Vinaròs  y  que  por  tradición  popular,  vistos  los  textos  que  hemos 
reflejado, la bandera que reconoce el  vinarossenc es la bandera blanca y roja del 
antiguo distrito marítimo de Vinaròs.»

Vist el Decret 116/1994, de 21 de juny, del Govern Valencià, pel qual es regulen els 
símbols, tractaments i honors de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Atés l’anterior, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:

Primer.- Acceptar l'al·legació presentada el dia 30 de març de 2015 per Mª Dolores 
Miralles Mir, regidora del Grup Municipal PVI, , la qual es concreta en el següent: 

«Que la bandera de Vinaròs porte els colors del districte marítim de Vinaròs i enmig  
l'escut de Vinaròs».

Segon.- Remetre aquest expedient d'aprovació inicial de la bandera de la ciutat de 
Vinaròs a la Conselleria d'Administració Pública per a la seua aprovació definitiva.»

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

4.- Altres assumptes.

4.1.-  REGIDORIA DE CULTURA, TRADICIONS, FESTES I  JOVENTUT.-  El  regidor 
Marc Albella Esteller, dóna compte dels següents assumptes:

4.1.1. CULTURA I TRADICIONS

4.1.1.1. Biblioteca.- S'informa als assistents que a partir d'ara els lots bibliogràfics es 
repartiran als centres educatius de la ciutat (8 col·legis, 2 IES i l'EPA). Es facilita relació 
de la donació de llibres efectuada als centres.

Ampliació horari Biblioteca Municipal per estudiants. La Biblioteca de Vinaròs ampliarà 

 



 

el  seu horari  durant  les èpoques d'exàmens,  atenent  així  una petició  reiterada del 
col•lectiu d'estudiants universitaris de la localitat que demandaven poder aprofitar les 
instal•lacions  municipals  per  preparar-se  en  les  seves  estades  a  Vinaròs.  S'ha 
establert dos períodes: del 21 de desembre al 29 de gener i del 23 de maig al 8 de 
juliol. En aquestes dates, la Biblioteca Municipal tindrà horari de 9.00 a 14.00 hores i 
de 15.30 a 21.00 hores de dilluns a divendres -el que suposa una ampliació d'hora i 
mitja-i de 9.00 a 21.00 hores, de manera ininterrompuda, els dissabtes i diumenges. A 
més, la Biblioteca romandrà oberta els dies 24 i 31 de desembre. L'ampliació no afecta 
els serveis de devolució i préstecs de llibres tot i que sí es podrà consultar a la sala i 
funcionarà la xarxa Wi-Fi. 
Segons el  resultat  d'aquesta  proposta,  s'estudiaria  la  possibilitat  d'ampliar  o  reduir 
l'horari de dissabte a diumenge

4.2.- REGIDORIA D'EDUCACIÓ I ESPORTS.- La presidenta, Begoña López Branchat, 
dóna compte dels següents assumptes:

4.2.1.- EDUCACIÓ.- 

4.2.1.1.- Matriculacions EOI Castelló- Aulari Vinaros.- Es dóna compte del següent: 

Es 

 



 

proposa, per part dels assistents, la possibilitat de realitzar alguna campanya per a 
incentivar les matriculacions, ateses les vacants existents.

4.2.1.2.-  S'informa  de  la  reunió  mantinguda  amb  la  Xarxa  Educativa  Solidària 
«Xarxes», Creu Roja i Càritas per a continuar amb el Programa educatiu a Vinaròs, 
concretament en secundària. L'inici del curs s'ha fixat el dia 22 d'octubre. 

4.2.1.3.- Programa de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives.- 
S'informa de l'inici de les activitats d'aquest programa, el qual estarà integrat per:

- Servei d'Atenció Especialitzada en Conductes Addictives.
- Cursos en línia per a pares.
- Taller de Prevenció Escolar.
- Programa de cine i educació en valors (fixada la data per al 15 de desembre).

4.2.2.- ESPORTS

4.2.2.1.-  Estatuts  Consell  Municipal  d'Esports.-  S'està  treballant  en  la  revisió  dels 
Estatuts, sobretot pel que fa al Capítol II de Composició, concretament en els articles 
5, 6 i 14. Més endavant es facilitarà més informació al respecte.

4.2.2.2.-  Caminada Popular 2016.-  Se celebrarà el  dia 18 d'octubre i  hi  haurà una 
hutxa solidària amb destinació als refugiats de Síria. 

4.2.2.3.-  XI  Ciclocross Ciutat  de Vinaròs.-  S'ha produït  un canvi  de data  atés que 
coincidia amb una prova nacional. La data definitiva es donarà a conèixer en breu.

4.2.2.4.-  V  Duatló  Escolar  de  Vinaròs.-  Se  celebrarà  el  dia  25  d'octubre  i  està 
organitzada pel Club Triatló JI JI Ja Ja, al passeig Fóra Forat. 

4.2.2.5.- Vil·larreal CF.- El dia 14 d'octubre està prevista l'arribada del Vil·larreal CF per 
a fer una presentació de l'equip.

5.- Despatx extraordinari.- No hi ha.

6.- Precs i Preguntes.

 Comença preguntant el  portaveu d'Acord Ciutadà, Lluis Batalla, per si  hi ha 
alguna novetat respecte a la composició del Consell  Escolar Municipal, a la 
qual cosa, la Presidenta indica que disposarà de més informació al respecte en 
breu. 

 Continua el regidor Lluis Batalla preguntant si respecte a l'ús dels horts solaris 
hauria la possibilitat de ser utilitzats pels alumnes de les IES de la localitat. La 
presidenta contesta que sí. El regidor, Marc Albella, indica que aquests també 
podrien ser utilitats pels alumnes del Casal Jove.

 En  relació  a  l'Aula  de  Teatre  de  Vinaròs,  Lluis  Batalla  vol  saber  si  Josi 
Ganzenmüller serà director fins a finals d'anys o continuarà fins el mes de juny, 

 



 

quan  finalitza  el  curs  2015-2016  de  l'Aula  de  teatre.  El  regidor  de  Cultura 
contesta que completarà el curs fins juny 2016. Incidint en el mateix tema, Lluís 
Batalla indica que, segons li han comentat, va haver cert malestar davant la 
decisió de cobrir  la plaça de director de l'Aula de Teatre mitjançant concurs 
públic,  a  la  qual  cosa  Marc  Albella,  regidor  de  Cultura,  afirma  que  alguns 
membres no estaven d'acord, no obstant, la corporació ha considerat adequat 
iniciar un procés d'adjudicació públic del càrrec de director. Així mateix, Lluís 
Batalla pregunta si se seguirà cobrant una entrada en les representacions de 
l'Aula de Teatre i a on van a parar els diners recaptats de les matrícules. El 
regidor de Cultura contesta que, tant els diners recaptats de les entrades com 
de les matrícules, es destinen a cobrir despeses i a fins solidaris.

 Seguidament Lluís Batalla pregunta si ja s'ha revisat l'al·legació presentada per 
ell  al Reglament de Funcionament del Setmanari  Vinaròs i si  s'ha presentat 
alguna més. En aquest punt, l'alcalde informa que la setmana pròxima hi haurà 
una  reunió  sobre  aquesta  qüestió  per  tal  d'estudiar-la  entre  tots  els  grups 
municipals. Amb la conformitat dels assistents es fixa aquesta reunió per al dia 
13 d'octubre a les 19.00 hores a l'Ajuntament.

 A continuació  Lluís  Batalla  pregunta  si  és veritat  que hi  han exposicions a 
l'Auditori Municipal on els autors venen les seues obres. El regidor de cultura 
diu que l'Ajuntament no té constància d'aquesta pràctica. 

 Lluís Batalla per a finalitzar pregunta per la possibilitat que a la pàgina web de 
l'Ajuntament de Vinaròs aparega informació de tots els grups municipals, a la 
qual  cosa  l'alcalde  indica  que  això  la  Regidoria  de  Govern  Obert  i  Noves 
Tecnologies ja tenia previst incloure-ho en un apartat de notícies interessants . 

A les 13.50 hores de la data indicada en l'encapçalament de l'acta, s'alça la sessió
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