
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

CICE/2017/2 La comissió informativa de l'àrea de cultura i educació 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 14 / de febrer / 2017 

Durada Des de les 13:45 fins a les 14:30 hores 

Lloc Saló de Plens

Presidida per María Begoña López Branchat 

Secretari Maria del Mar Quintero Arnau 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

Grup Municipal Nom i Cognoms Assisteix

PSPV- Presidenta María Begoña López Branchat SI

TSV Enric Pla Vall SÍ

TSV Maria del Carmen Ruiz Rueda SÍ

TSV David Adell Miralles SÍ

PSPV Marc Albella Esteller SÍ

COMPROMIS Doménec Fontanet i Llàtser SÍ

PP Amparo Martínez Albiol SÍ

PP Ana Belén Matamoros Centelles SÍ

PP Carla Miralles Castellá SÍ

PP Luis Gandía Querol SÍ

AC Josep Lluis Batalla Callau SÍ

PVI María Dolores Miralles Mir NO

Excuses d'assistència presentades:
1. María Dolores Miralles Mir:
«absència de la localitat»

 



 

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 les actes de les sessions anteriors.

Se sotmeten a aprovació els esborranys de les actes de les sessions anteriors de data 13 de 
desembre de 2016 (CICE/2016/1) i de data 10 de gener de 2017 (CICE/2017/1), que prèviament 
s’han posat a disposició de tots els membres de la Comissió, juntament amb la convocatòria i 
l’ordre del dia de la present sessió.

La Presidència pregunta als regidors si volen fer alguna observació als esborranys de les actes 
assenyalades, a la qual cosa, la regidora Carla Miralles indica que l’esborrany de l’acta de data 
13 de desembre de 2016 presenta el mateix problema que en la sessió anterior, és a dir: en el  
punt 5.1.8 d’altres assumptes Festa de Cap d’Any 2016 hi un espai en blanc. 

A la vista de l’anterior, per unanimitat dels assistents s’acorda aprovar l’acta de la sessió de data  
10 de gener de 2017 (CICE/2017/1) i deixar pendent d’aprovació l’acta de la sessió de data 13 
de desembre de 2016 (CICE/2016/1).

2.- Expedient 12822/2016. Llicència Urbanística d’Obres Menors [Supòsits excepcionals]

Favorable Tipus de votació: Ordinària

Unanimitat

A la vista de l’informe proposta emés per l’arquitecta municipal en data 31 de gener de 2017:

“Ana N. Arnau Paltor Arquitecta Municipal de este Ayuntamiento, en relación a la solicitud de 
informe en relación al asunto de referencia, 

INFORMA:

Se me solicita informe acerca de la instalación de un rótulo publicitario en el número 15 del 
Paseo Colón, desde el punto de vista de la salvaguarda de los posibles valores del edificio en el  
que se sitúa.

La edificación en la que se pretende instalar el rótulo se encuentra incluida en el Catálogo de 
Bienes y Espacios protegidos de Vinaròs, concretamente en la ficha número 36 con un grado 
de protección ambiental . (Edificios a documentar) 

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 
establece :

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.” 

El rótulo acerca del cual se solicita informe, a juicio de quien suscribe se integra formalmente en 
la fachada en la que se instala y es respetuoso con el valor del entorno en el que se ubica. 

A la vista de lo anterior esta técnico INFORMA FAVORABLEMENTE LA SOLICITUD OBJETO 
DE ESTE INFORME

Las anteriores consideraciones, se exponen sin perjuicio de la reiteración de la advertencia a la  
Comisión de Cultura de este Ayuntamiento de que, tal y como indica el PGOU, los criterios  
establecidos por el mismo no son suficientes como para poder tener garantía de preservación 
del  entorno  del  Bien  de  Interés  Cultura  del  Antguo  convento  de  los  Agustinos,  si  no  se 
completan  mediante  la  aprobación,  de  conformidad  con  la  Ley  4/1998  de  11  de  junio  de 
Patrimonio Histórico Artístico de la Comunidad Valenciana, de un Plan Especial de Protección 
que regule al menos los parámetros establecidos en el art. 39 de la misma. 

 



 

3.- Expedient 5502/2014. Aprovació inicial de la bandera de la ciutat de Vinaròs.

Favorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 7 vots (3 vots TSV, 2 vots 
PSPV i 1 vot COMPROMÍS) 
En contra: 0, 
Abstencions: 4 abstencions, 
Absents: 0

A la vista de la proposta de la Regidoria de Cultura, Festes i Tradicions de l’Ajuntament 
de Vinaròs de data 8 de febrer de 2017:

"PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE CULTURA, FESTES I TRADICIONS

Marc Albella Esteller, regidor de Cultura, Festes i Tradicions de l’Ajuntament de Vinaròs. 

Vist l’expedient que es tramita per a l’adopció de la bandera del municipi de Vinaròs. 

Atés l’escrit del Director General d’Administració Local de data 30 de desembre de 2016 pel qual  
s’indica que el Consell Tècnic d’Heràldica i Vexil·lologia ha emés amb data 25 de novembre de  
2016 un informe sobre la proposta d’aprovació de bandera municipal. 

Atés que en l’anterior escrit s’indica, així mateix, que cas de voler adoptar la bandera que es 
proposa, la corporació local ha d’iniciar el procediment a què es refereixen els articles 17 i 18 del  
Decret 72/2015, de 15 de maig, del Consell pel qual es regulen els símbols, els tractaments i els 
honors  de les entitats  locals  de la Comunitat  Valenciana i  remetre  l’expedient  complet  a  la 
Direcció General d’Administració Local. 

Vist l’article 17 del Decret 72/2015, de 15 de maig, del Consell pel qual es regulen els símbols,  
els tractaments i  els honors de les entitats locals de la Comunitat Valenciana que indica "el 
procediment per a l’adopció, modificació o rehabilitació de l’escut o bandera s’iniciarà mitjançant  
acord del Ple de l’entitat local amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels 
seus membres, que ordenarà els actes d’instrucció que resulten necessaris”.

A la vista de tot l'anterior, PROPOSO al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:

1.-  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. Primera, junt a l’asta, de roig; 
segona, al batent, de blanc. L’escut municipal al centre, sense timbrar. 

L’escut ocuparà tres cinquenes parts de l’alçada de la bandera. 

2.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 20 dies hàbils, mitjançant anuncis al tauler  

 



 

d’edictes de l’Ajuntament i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a fi que els que tinguen 
interés puguen examinar-lo i al·leguen el que consideren convenient. 

3.- Cas que no es formulen al·legacions, s’unirà a l’expedient certificació acreditativa d’aquest 
extrem, expedida pel secretari, no sent necessària l’adopció d’un nou acord."

4.- Despatx extraordinari

DE 1.- Canvi de periodicitat de la Comissió Informativa de l’Àrea de Cultura i Educació.

Favorable
Tipus de votació: Ordinària

A favor: 7 vots (3 vots TSV, 2 vots PSPV i 1 vot COMPROMÍS) 
En contra: 0, 

Abstencions: 4 abstencions, 
Absents: 0

A la vista de la proposta de la Presidenta, la Comissió acorda canviar la data de celebració de 
les sessions ordinàries de la mateixa, passarà del  primer dimarts de cada mes a les 13.15 
hores, al segon dimarts de cada mes a les 13.45 hores. 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

5.- Altres assumptes.

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

CULTURA

5.1.1.- Festa per la Llengua.- Tindrà lloc el dia 6 de maig i l'organitza l'ajuntament de Vinaròs 
amb la col·laboració de l'Escola Valenciana.

5.1.2.- Edició Llibrets de Tradicions vinarossenques.- Conjuntament amb la regidoria educació, 
s'editaran 4 o 5 llibrets de tradicions vinarossenques destinats a xiquets de primària. 

5.1.3.- Proposta per incentivar la lectura en alumnes de primària.- S’està treballant juntament  
amb els col·legis de la localitat i les diferents llibreries de Vinaròs,  per tal d’impulsar la lectura en 
xiquets de primària, mitjançant el lliurament d’una targeta amb un valor aproximat de 9 euros, i 
els xiquets  podran canviar-la a les llibreries per algun llibre, d’entre una llista de  llibres escollits  
prèviament. Aquest llibres després formarien part del fons bibliotecari de cada col·legi. El cost 
aproximat d’aquesta iniciativa és de 2.500 euros. 

5.2.- REGIDORIA D’ESPORTS I EDUCACIÓ.- La presidenta de la Comissió, Begoña López, 
dóna compte dels següents assumptes:

 



 

EDUCACIÓ

5.2.1.- Substitució de la funcionària de la Regidoria d’Educació.- Des de la setmana passada ja 
està  treballant  la  persona que substituirà  durant  la  baixa  de la  funcionària  de la  Regidoria 
d’Educació, Feli Cruz.

5.2.2.- SPE.- Davant la necessitat de canviar la ubicació d’aquest servei, que fins ara es trobava 
al Casal Jove, a partir del mes de març s’ubicarà a l’edifici de l’antiga biblioteca, després de 
diferents reunions mantingudes amb el CEFIRE, atès que els dos serveis hauran de compartir 
les diferents instal·lacions de l’edifici.

5.2.3.-  Dia  8  de març,  dia  internacional  de la  Dona.  S’està  acabant  d’enllestir  les  diferents 
activitats  que  enguany  es  faran  per  tal  de  celebrar  el  dia  internacional  de  la  Dona.  Quan 
finalment estiguen enllestits, es remetrà als regidors per correu electrònic la relació dels actes.

5.2.4.-  Concurs  Infantil  Cartells  Carnaval.-  Els  premis  es  lliuraran  a  l’envelat  del  recinte  de 
Carnaval el dia de la desfilada infantil.

5.2.5.- Campanya recollida excrements.- Juntament amb la Regidoria de Medi Ambient, s’està 
treballant per a portar a terme una campanya en els col·legis, per tal de conscienciar la recollida  
d’excrements de mascotes.

ESPORTS

5.2.6.- Logo i Cartells.- Es presenten el logo del Consell Municipal d’Esports i els cartells de la 
Caminada Popular-Cursa Muntanya Ermita Vinaròs i el de la Marató Popular, ambdós segueixen 
una mateixa línia de disseny.

 



 

5.2.7.- Festa de l’Esport  i reconeixement a esportistes.- La Presidència informa, atés que la 
Festa de l’Esport té caràcter  biennal, que el reconeixement públic als esportistes de l’any es 
farà  a  la  Festa  de  l’Esport  quan  coincidisca  en  el  any  de  la  seua  celebració,  i  quan  no 
coincidisca en un acte públic al saló de plens de l’ajuntament.

5.2.8.- Calendari esdeveniments esportius 2017.- La Presidenta informa que en l’última sessió 
del  Consell  Municipal  d’Esports  es  va  estar  treballant  amb  la  confecció  del  calendari 
d’esdeveniments esportius. Quan el calendari siga definitiu es lliurarà una còpia als regidors.

 



 

5.2.9.- Reparació porta pavelló poliesportiu.- S’informa als assistents que la porta del pavelló 
poliesportiu que es va trencar per un acte de vandalisme ja està arreglada, sent el cost de 700 
euros i coberts per l’assegurança.

5.2.10.-  Pista  squash  pavelló  poliesportiu.-  La  presidenta  informa  als  assistents  que 
pròximament està previst reparar la pista de squash. 

C) PRECS I PREGUNTES 

6.- Precs i preguntes

 Comença aquest punt de l’ordre del dia, Lluís Batalla, preguntant si la discoteca Nácar 
obrirà durant les festes del Carnaval a les 06.00 del matí, a la qual cosa, el regidor de 
Festes, Marc Albella, explica que la discoteca obrirà en el seu horari normal, no obstant, 
i degut que es patrocinador de les festes del Carnaval, en el programa s’indica que a 
partir de les 06.00 del matí com que els actes s’acaben a eixa hora, la festa continua a 
la  Discoteca.  A més,  Marc  Abella,  informa  que,  tal  i  com permet  la  Conselleria  en 
període de festes, dictat per resolució d’Alcaldia, s’amplia en un hora el tancament de 
les discoteques, és a dir fins les 08.30 hores.

 Continua preguntant Lluís Batalla sobre l’horari de tancament de les casetes del recinte 
de Carnaval,  a  la  qual  cosa,  Marc  Albella  contesta  que  és  igual  que tots  els  anys 
anteriors, és a dir, entre setmana fins les 03.30 hores aproximadament i la resta fins les  
06.00 hores.  Així mateixa, indica que hi hauran limitadors de so a les casetes, i pel que 
fa a la seguretat, s’han contractat 20 vigilants per al recinte de carnaval.

 Intervé la regidora Carla Miralles, per sol·licitar la valoració de les activitats extraescolars 
per la jornada continua dels col·legis de primària. La regidora d’educació indica que en 
la pròxima comissió facilitarà les dades concretes.

 Seguidament, la regidora Carla Miralles, prega conste en acta un aclariment sobre el 
posicionament  del  seu grup municipal  en l’acord pres en l'última sessió del  Consell 
Local de Festes i en relació a la inclusió de representants infantils masculins en la cort 
de  les  festes  de  Sant  Joan  i  Sant  Pere.  Concretament  el  posicionament  del  grup 
municipal popular és que aposten per una cort infantil on els xiquets es sumen a la Cort  
Infantil, en lloc de substituir a les xiquetes.  Marc Albella, indica que l’acord va ser pres  
per  unanimitat  de tots els  assistents  al  Consell,  i  la representant  del  grup municipal 
popular va manifestar la seua conformitat amb la decisió presa en el propi Consell. 
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