
ACTA

Expedient núm.: CII/2017/6
Òrgan col.legiat: La comissió informativa de l’àrea d’infraestructures

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria: Ordinària 
Data: 8.05.2017
Durada : Des de les 13:30  fins a les  14:30 hores
Lloc: Saló de comissions de l’Ajuntament
Presidida per: Jan Valls Fernandez
Secretari: Carmen Redó Solanilla

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI /  Nomi Cognoms          Assisteix

73387626P Ana Belén Matamoros Centelles Sí
22531546X Enric Pla Vall Sí se incorpora al torn de precs i preguntes
73389843V Guillermo Alsina Gilabert Sí
73390434X Hugo Romero Ferrer Sí
20477475T Jan Valls Fernandez Sí
73386493W Jordi Moliner Calventos Sí
18939421W Josep Lluis Batalla Callau Sí
20469960Y Juan Amat Sesé Sí
73383565H Juan Bautista Juan Roig Sí
20493193D Maria Cano Palomo Sí
18914990C María Dolores Miralles Mir Sí
47629476H Miguel Ángel Vidal Pascual Sí

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió, procedint a la deliberació 
sobre els assumprtes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Aprovació de l’acta extraòrdinaria de la sessió
Pendent de aprobació l’acta ordinària

Expediente 2374/2014. Resolució de la Adjudicación de un PAI UE1R05
AC – PVI: abstenciò
 resta a favor

B) ACTIVITAT DE CONTROL

-De la resolució de 27 d’abril del Secretari Autonòmic de presidència sobre l’assignaió del Fons de cooperació municipal

-De la resolució d’arxiu dictada per Director General de Mitjà Natural i d’Avaluació Ambiental del Pla Especial Polígon 
Industrial Soterranyes, i del recurs d’alçada presentat contra la citada resolució

-De l’esborrany de «bases reguladores per a la creació d’una borsa municipal d’espais en deśus de Vinaròs»

De l’informe de viabilitat econòmica sol.licitat a l’assistent sobre la possible ubicació de la piscina en la ciutat esportiva, 
una vegada es lliure es convocarà al regidors: intervé el regidor Juan amat, i pregunta si l’informe de viabilitat lliurat està 
avalat per algún tècnic municipal, se li informa que no, que l’informe de viabilitat ho emetrà el tècnic competent de la  
Consellería d’Esports.

-De les bases reguladores dels horts solidaris «Pou de Mangrano»

-De les subvencios per a la plaga dels mosquits



-La secretària de la Comissió adona del projecte de llei de modificació de la LLEI 5/2014 LOTUP

C) PRECS I PREGUNTES

M. Dolores Miralles:

-Prega que el departament d’activitats emeta els informes sobre les activitats perquè no tinguen perjudici els interessats 
a no tenir autoritzada l’ocupació de vies amb terrasses.

Lluis  Batalla: Con està  el  PAI  Machaco,  el  president  li  explica  la  situació  en  què es  troba  i  li  informa que  han 
comparegut diversos propietaris i que convocarà una reunió amb tots el veïns.

- Si s’ha redactat el plec de la zona blava, sol.licita que es facilite el mateix.

-Pregunta sobre la nota de premsa de l’equip de govern sobre que Vinaròs és «lider en gestió administrativa», el 
president li informa. Intervé Juan Amat i pregunta si la dada és de l’any 2015, con és que es va obviar aquesta dada.  
Intervé l’alcalde i li informa que la notícia va eixir al diari Mediterrani i que en la nota de premsa es va arreplegar la  
notícia sense mes.

-Sobre el col.legi d’Educació Especial, el Secretari d’Educació està al tant de la situació de l’edifici i dels seus dèficits.  
L’alcalde li informa.

-Pregunta sobre els contractes de serveis que s’an prorrogat, sent que l’equip de govern NO volia concesionar serveis 
per què els prorroga. El regidor de serveis li informa que les prorrogues s’han portat a terme per al bon funcionament del 
servei; atès que mentre no es puga contactar per la Administració més personal és impossible gestionar directament, 
afig l’alcalde.

Juan Amat

-Com està la situació administrativa de l’edifici colindant a la Casa Consistorial El president li informa sobre aquest tema 
i li indica que no s’exercirà l’opció de compra, per la valoració econòmica del mateix efectuada per Tècnic municipal,;  
s’ha fet un contracte d’arrendament, atès que la valoració tècnica és menor sense opció de compra.
Juan amat descrepa absolutament de la mera de procedir sobre aquest tema.

Intervé Batalla pregunta que s’està pagant actualment pel lloguer i informa el president 2.250 euros. Sol.licita que se li  
lliure còpia del contracte d’arrendament.

-pregunta Amat sobre la tramitació de l’expedient de contractació dels nínxols, el president li informa que l’adjudicatari 
ha renunciat a la l’obra i que l’Ajuntament per gestió directa ho executarà. Pregunta sobre qui donà l’ordre d’encarregar 
el subministrament del nínxols; l’alcalde li informa que l’equip de govern com a òrgan col.legiat.

Intervé Batlla i sol.licita se li atenga a l’escrit presentat sobre el nombre de nínxols disponibles.
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