
 

 

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

10769/2016 Ordinària 03/10/2016

Horari Lloc

De 13.00 a 13.20 hores Casa Consistorial

Assistents Absents

Begoña López Branchat, Presidenta
Enric Pla Vall
Doménec Fontanet Llatser
Marc Albella Esteller
David Adell Miralles
Mamen Ruiz Rueda
Elisabet Fernández Millán (en substitució de 
Luis Gandia Querol)
Carla Miralles Castella
Amparo D. Martinez Albiol
Anabel Matamoros Centelles
J.Lluis Batalla Callau

Luis Gandia Querol
Mª Dolores Miralles Mir

Miriam Quintero Arnau.- Secretària

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 13 de 
setembre de 2016 (Exp. 10099/2016). 

2.- Dació de compte del decret de l'Alcaldia d'atorgament de la Menció Especial Grinyó 
Ballester 2016 (Exp. 9476/2016). 

3.- Proposta per a fixar el dos dies de festa local per a 2017 (Exp. 9751/2016). 

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 13 
de setembre de 2016 (Exp. 10099/2016). 

Se  sotmet  a  aprovació  l'esborrany  de  l'acta  de  la  sessió  anterior  de  data  13  de 

 



 

setembre de 2016, que prèviament s'ha posat a disposició de tots els membres de la 
Comissió, juntament amb la convocatòria i l'ordre el dia de la present sessió. 

Alguns membres de la Comissió indiquen que no han tingut accés a esborrany d'acta 
de referència, per la qual cosa, per unanimitat dels assistents, s'acorda deixar pendent 
d'aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió 

2.- Dació de compte del decret de l'Alcaldia d'atorgament de la Menció Especial 
Grinyó Ballester 2016 (Exp. 9476/2016). -  Es dóna compte del decret de l'Alcaldia 
núm. 2016-2241 de data 27 de setembre de 2016, que literalment diu:

«RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Atés l'article  27 del  Reglament  d'Honors,  Distincions i  Protocol  de l'Ajuntament  de 
Vinaròs, aprovat pel Ple de la Corporació en data 25 d'abril de 2013.

Atesa la providència de l'Alcaldia de data 16 d'agost de 2016 per la qual es disposa 
incoar l'expedient per a l'atorgament de la Menció Especial Grinyó Ballester 2016.

A la vista dels dictàmens emesos en les sessions del Consell Vinarossenc de Cultura 
de dates 16 i 23 d'agost de 2016.

A la vista de la Proposta de la Regidoria de Cultura de data 27 de setembre de 2016

RESOLC

Únic.-  Atorgar  la  Menció  Especial  Grinyó  Ballester  2016  a  JOSÉ  CÓRDOBA 
CHAPARRO, en reconeixement a la seua trajectòria artística i professional.»

A la vista de l'anterior, la Comissió Informativa queda assabentada.

3.- Proposta per a fixar el dos dies de festa local per a 2017 (Exp. 9751/2016). A la 
vista de la proposta de la Regidoria de Festes de data 30 de setembre de 2016:

«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 2017, 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 2017, 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 2017 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 29 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.

4.- Altres assumptes. 

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

4.1.1.- Castayada/Halloween.- Es dóna compte de tot el plantejat en el Consell Local 
de Festes del passat dia 27 de setembre en relació a la programació de la Castanyada 
/ Halloween 2016. 

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

ESPORTS

4.2.1.- Consell d'Esports.- S'informa que la setmana passada passada es va celebrar 
una sessió del Consell d'Esports, on entre altres es va tractar l'edició del Vol del Puig 
(camisetes, preu inscripció, etc.) i l'edició de l'Euro Solidari. La presidenta indica que 
quan dispose de més informació la farà arribar als assistents.

EDUCACIÓ

4.2.2.- Jornada escolar continua.- La presidenta indica que avui concretament s'inicia 
la jornada continua a les escoles i la setmana passada va tindre una reunió amb els 
equips directius dels centres escolars per tal de concretar el  tema de les activitats 
extraescolars i  tot  el  que comporta,  per  exemple:  els  models de sol·licituds,  el  no 
fraccionament de les activitats, el termini de presentació de sol·licituds, el cost total 
que representarà per l'ajuntament depenent de la demanda, etc...

5.- Despatx extraordinari.-  No hi ha.

6.- Precs i Preguntes.

 Inicia  aquest  punt  de  l'ordre  del  dia  la  regidora  Elizabet  Fernández  per  a 
preguntar si l'activitat de la Gimnàs de la tercera edat pertany a la regidoria de 
Benestar Social, a la qual cosa Mamen Ruiz contesta que sí, els monitors que 
impartiran les classes al Centre Municipal de la Tercera Edat són monitors del 
Consell Municipal d'Esports.

 A continuació intervé J. Lluís Batalla preguntant pel tema de l'Electrosplash, a 
la  qual  cosa  el  regidor  de  Festes,  Marc  Albella,  comenta  que  aquest  mes 
d'octubre hi ha una reunió amb l'empresa organitzadora per a tractar aquest 

 



 

assumpte. Les condicions que l'Ajuntament pot oferir en una pròxima edició a 
l'empresa  organitzadora  són  les  mateixes  que  les  d'enguany,  i  s'intentarà 
aconseguir finançament o ajudes econòmiques.

 El regidor del grup municipal Acord Ciutadà, J. Lluís Batalla, vol saber com es 
troba el tema de les pintures de l'arxiprestal. L'alcalde indica que, tal i com va 
dir  a  la  sessió  anterior,  l'ajuntament  està  treballant  per  tal  que  siga  la 
Conselleria  de  Cultura  qui  se  faça  càrrec  de  forma  subsidiària.  Aprofita  el 
regidor de cultura per informar als assistents que aquest dimecres visitarà la 
nostra població un treballador de Cultura de la Diputació de Castelló davant la 
possibilitat de restaurar algunes  imatges de carrers.

 Seguidament  pren  la  paraula  la  regidora  del  grup  municipal  popular,  Carla 
Miralles, perquè vol saber com es troba el tram del tendal de la Avinguda de 
l'Atlàntic que es va trencar, a la qual cosa la presidenta manifesta que s'està 
treballant  per  tal  de  reparar-lo,  no  obstant  és  un  tema  que  pertany  a  la 
Regidoria d'Obres i Serveis. 

A les 13.20 hores de la data indicada en l'encapçalament de l'acta, s'alça la sessió
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