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Identificació de la sessió

Expedient núm. Tipus de sessió Data

11491/2015 ORDINARIA 05.10.2.015

Horari Lloc

De 14.15 a 15 hores EDIFICI PIRULI 8ª 
planta

 
Assistents

 
Absents

JAN VALLS FERNANDEZ
HUGO ROMERO FERRER
MARIA CANO PALOMO
JORDI MOLINER CALVENTOS
JUAN BTA. JUAN ROIG
ANABEL MATAMOROS CENTELLES
MIGUEL A. VIDAL PASCUAL
JUAN AMAT SESE
LLUIS BATALLA CALLAU
M.DOLORES MIRALLES MIR
J. LLUIS BATALLA CALLAU

ENRIC PLA VALL
GUILLERMO ALSINA GILABERT

M. CARMEN REDO SOLANILLA.- Secretària

  

ORDRE DEL DIA

. Donar compte, 

- El president dóna compte de l'informe en relació a la pèrgola prevista i no executada en el jardí de la plaça 
ajardinada de Sant Françesc i de la denegació del canvi del “ projecte carril ludic”

  El regidor d'Agricultura Jordi Moliner Calventos, dóna compte de la proposta del nou reglament dels horts 
solidaris. De la creació de la brigada rural  i del reciclatge de l'oli domèstic.

1º. Aprovació acta mes de setembre. Unanimitat

2º. Dictamen  CADUCITAT SUR17 i Dictamen CADUCITAT UE1R07

  Es retiren els punts de l'ordre del dia, se sol·licitarà informe a la secretaria respecte a l'execució de la
garantia depositada per a l'urbanitzador. 



PRECS I PREGUNTES

El regido del PP JUAN AMAT pregunta sobre La situació del Vinalab, desprès de la reunió en la empresa 

  Li contesta el regido Hugo Romero

 Que havent parlat en la empresa i no havent arribat a ningun acord s'ha decidit prescindir del contracte amb
la empresa concessionària del Centre. Creien en el vinalab com un projecte molt més ampli que la empresa
no ha desenvolupat en aspectes com la formació. En la reunió que es va mantenir es va oferir la possibilitat
d'una contractació menor a un any a la que es va negar la empresa, i que estàvem estudiant la situació de la
gestió d'aquest durant el temps en que es definia el nou projecte del Centre de Coneixement Vinalab, també
es va dir que quan disposarem de tota la informació la faríem arribar als portaveus.

 El regido J. Amat demana que tinguen en consideraciò que en el VINALAB se habien desarrollat diferents
iniciatives , algunes  reconegudes i homologades per la Universitat Jaume I.

A les14,30 hores de la data indicada en l'encapçalament de l'acta, s'alça la sessió
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