
Exp:CIERH/2017/6

ACTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA ECONÒMICA R.R.H.H, TURISME I 
COMERÇ

Tipus de sessió Número Data Horari Lloc

ORDINARIA 6/2017 19/05/2017 Inici:      13.30  h     PB Ajuntament
Termini: 14.25   h 

Assistents Absents
David  Adell  Miralles,   en  qualitat  de 
President

Enric Pla Vall
Jan Valls Fernandez
Maria Cano Palomo

Guillem Alsina
Doménech Fontanet Llatser
Juan Bta. Juan Roig EXCUSA
Elisabeth Fernandez Millan
Amparo Martinez Albiol
Juan Amat Sesé
Mª Dolores Miralles Mir

Josep Lluis Batalla Callau 

Oscar Moreno Ayza
Leonor Balmes, secretària 
     

           A S S U M P T E S

A) PART RESOLUTIVA

1.Exp. CIERH 2017/5. ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 21/04/2017 

S’aprova pe runanimitat

2. Exp. 4620/2017 BASES ACCIO SOCIAL

Explicat l’expedient per la Sra. Cano, es dictamina favorablement amb els vots a favor del Grup 
Socialista, Tots i Compromis, i l’abstenció d’AC i Grup Popular.



3.Exp. 2636/2017 BASES SUBVENCIONES TRANSPORT ESCOLAR

Explicat l’expedient per la Sra. Cano, es dictamina favorablement amb els vots a favor del Grup 
Socialista, Tots i Compromis, i l’abstenció del PVI i  els vots en contra del Grup Popular i Acord 
Ciutadà,  manifestant  el  Grup  Popular  si  cabría  la  possiblitat  de  sol·lcitar  les  competències 
necessàries per a evitar l’informe de reparo de fiscalització.

URGÈNCIES.

Es presentes varies urgències, les quals s’accepten per unanimitat.

Exp. 2610/17. BASES XIQUIBONS

Explicat l’expedient per la Sra. Cano, es dictamina favorablement amb els vots a favor del Grup 
Socialista, Tots i Compromis, i l’abstenció de la resta, PVI, AC i Grup Popular, preguntant el Sr. Amat 
si l’informe de fiscalització és favorable o no, a la quan cosa se li contesta per Sr. Interventor que 
l’informe és favorable.

Exp. 2614/17. BASES LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR.

Explicat l’expedient per la Sra. Cano, es dictamina favorablement amb els vots a favor del Grup 
Socialista, Tots i Compromis, i l’abstenció de la resta, PVI, AC i Grup Popular.

Exp. 5042/17. BASES TAPA TOUR

Explicat l’expedient per la Sra. Cano, es dictamina favorablement amb els vots a favor del Grup 
Socialista, Tots i Compromis, i l’abstenció de la resta, PVI, AC i Grup Popular.

Exp. 5171/17. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 3/2017

Explicat l’expedient per la Sra. Cano, es dictamina favorablement amb els vots a favor del Grup 

Socialista, Tots ,Compromis, PVI i AC i l’abstenció del Grup Popular.

B) ACTIVITATS DE CONTROL

6.  Exp. 4277/2017. DACIO DE COMPTE INFORME MOROSITAT I PMP 1 T/2017

Es dona compte de l’informe de morositat i PMP del 1rT/2017



C) TORN OBER DE PARAULES

-La Sra Cano entrega la documentació referent a les activitats del Vinalab

-El Sr. Adell  entrega la documentació  referent a les modificacions en matèria de RRHH del mes 

d’abril.

-El Sr. Fontanet explica i informa de:

-L’assistència a la Fira de Saragossa.

-Pròximes assistències a València i Madrid.

-Jornades Gastronòmiques.

-Tapa Tour

-Jornades del Llagostí.

-Adhesió al còdi ètic de Turisme en valencià.

-Treballs en platges.

-Modificació del Reglament del Mercat.

-Reunió a celebrar el día 16/6 per la Fashión Night.

-La Sra. Fernandez pregunta  el  motiu de per què no s’ha concedit la bandera blava-Sender blau, 

contestan-li el Sr Fontanet que el motiu és perque un  dels requisits és que el sender comence en 

una platja amb bandera blava. S’estudiarà el poder allargar el serder fins la platja Clot.

També pregunta la Sra. Fernandez pel Plà d’explotació turístic, a la qual cosa el  Sr. Fontanet li 

contesta que estant esperant contestació.

També diu el Sr. Fontanet que la setmana pròxima es convocarà l’organ de platja. Comenta també 

que la no assistenica a les darreres comissions va ser perque estava fora.

La Sra.Fernandez li recorda que va demanar informació de Lanzarote-Saborea Espanya i encara no 

se li ha falicitat. Responent el Sr. Fontanet que li passara així com l’informe de l’impacte de Carnaval 

i Setmana Santa.

-La Sra. Martinez pregunta quan es farà el Consell de Comerç, contestan-li el Sr. Fontanet que pot 

ser  es  convoque  abans  de  festes.  També  pregunta  pel  tema  del  repartiment  de  cartes  en 

Columbretes, a la qual cosa el  Sr.  Valls diu que es mirarà per comprovar si  falta  algun carrer,  

indican-li també que pot sol·licitar tota l’informació que vulla que se li facilitarà.

-El Sr. Batalla diu que en data 6 de març de 2017 va demanar informe sobre el repartiment de cartes 

de Cocemfe, i encara no se li ha contestat. El Sr. Fontanet diu que se li facilitarà a la major brevetat, 

així com el conveni que ja el te, pendent de signar.

També pregunta pel Consell de Turisme, contentan-li el Sr. Fonanet que, fins que no estiga el Plà 

estratègic de turisme que serà el que marcarà l’orgnització del Consell.

Pregunta també si en les 8000 visites al Vinalap, figuren també les festes de final de curs, a la qual  

cosa  la  Sra.  Cano  li  comenta  que  sí,  indicant  el  Sr.  Batalla  que  aquestes  dades  són  prou 

questionables, ja que si hi han moltes visites que no pertanyen a la finalitat del Cente.

La Sra Cano diu que abans també anaven els Col·legis,  a la qual cosa el  Sr.  Amat indica que 

l’empresa cedia gratuïtament l’espai al col·legi.

El  Sr.  Batalla  pregunta  sí  el   cost  del  programa  pro-divorci  que  es  farà  al  Vinalab,  l’asumirà 

l’Ajuntament, a la qual cosa la Sra. Cano li diu que sí.



El Sr. Amat pregunta que en l’activitat Erasmus+, celebrada recientment en el Vinalab, si ha vingut 

algun polític d’altres païssos, a la qual cosa la Sra. Cano li contesta que no, indicant el Sr. Amat que 

aixó manifesta que no era necessàri  que 2 regidors d’aquest  Ajuntament,  haguesen d’assistir  a 

Londres  i  Roma.  Per  altra  part,  també  pregunta  per  la  posada  en  marxa  de  la  comissió 

d’investigació, sense rebre resposta.

I no havent més assumptes a tracta, el Sr. Presidente aixeca la sessió, de la qual cosa com  a 
Secretària en dono fé.    
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