
 

ACTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA
D'INFRAESTRUCTURES 

(Ordenació del territori; Obres i Serveis; Medi Ambient, Sostenibilitat, Agricultura i Pesca)

 

Identificació de la sessió

Expedient núm. Tipus de sessió Data
8523/2015  ORDINARIA  03.08.2015
Horari Lloc

13.30 Edifici PIRULI

 
Assistents

 
Absents

JAN VALLS FERNANDEZ
HUGO ROMERO FERRER
ENRIC PLA VALL
GUILLEM ALSINA GILABERT
MARIA CANO PALOMO
JORDI MOLINER CALVENTOS
JUAN BTA. JUAN ROIG
ANABEL MATAMOROS CENTELLES
MIGUEL A. VIDAL PASCUAL
JUAN AMAT SESE
Mª DOLORES MIRALLES MIR

 J. LLUIS BATALLA CALLAU  excusa la 
asistencia

Arquitecta: Ana N. Arnau 
Secretaria: M.Carmen Redó

  
ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. Unanimitat

SEGON. 
El president de la comissió dóna compte:

De la relació de servicis prestats 

De les gestions respecte de la cessió de la N340 i del pla d'inundabilidad .

TERCER. Proposta de caducitat UE2R15 expd. 1.645/2015 

TSV a favor
PSPV-PSOE a favor
COMPROMÍS a favor
PP a favor



PVI abstenció, demana informe del secretari respecte de l' aval  .

QUART.  Proposta  d'arxiu  de  la  modificació  puntual  UE2R14  i  proposta  de
suspensió de llicències per estudi de la unitat. expd. 6298/2014 

Es retira de l'orde del dia per unanimitat,  se sol·licitarà informe el  despatx jurídic  de
Garrigues sobre els convenis de reserva subscrits amb diferents propietaris.

EXTRAORDINARI 1r. Ratificació del Decret de l'alcaldia del projecte constructiu

de nínxols  expd. 9068. 

Unanimitat

PRECS I PREGUNTES

Intervé: El regidor del PP Juan B. Juan, sol·licita que se li entregue còpia de l'informe
sobre els canvis respecte del projecte del convent. Així com del canvi del projecte de carril
lúdic a piscina coberta. El president li informa que se li facilitarà tota la informació que
sol·licite.

Intervé el regidor del PP Juan Amat i sol·licita aclariments i informació sobre les places de
la ZONA BLAVA i els canvis haguts al respecte  amb l'empresa concessionària del servici i
els informes . 
El president li informa al respecte i li indica que no hi habia informe firmat  previ per fe els
canvis ;  li fa entrega del informe del controlador.

Llegida la present i trobada conforme el president firma la present, davant
meu,  la secretària de la comissió que dóna fe. 

  


