
 

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

 

Identificació de la sessió

Expedient núm. Tipus de sessió Data

12083/2016 ordinaria  14.11.2016

Horari Lloc

De  14.15  a les 15,30 hores S.T. edfici PILRULI 8 ª 
planta

 
Assistents

 
Absents

Presidente: Jan Valls Fernandez

Enric Vall Pla

Hugo Romero Ferrer

María Cano Palomo

Guillem Alsina Gilabert

Jordi Moliner Calventos

Juan B. Juan Roig

Anabel Matamoros Centelles 

Miguel Angel Vidal Pascual

Juan Amat Sese

M. Dolores Miralles Mir

J. lluis Batalla Callau

 



 

M.CARMEN REDO SOLANILLA.- Secretària
  

ORDRE DEL DIA

Donar compte :

- De la proposta per a la inclusió de la Casa De la Vila i el seu entorn en el catalogue 
de protecció

 .
- De l'informe de la Consellería de Sanitat universal i Salut Pública en relació amb la 
Modificació Puntual nº 37 ( equipament esportiu SUR17)

- De la resolució ambiental recaiguda en la Modificació Puntual N1 37

- De l'acord adoptat per la Diputació en relació amb els POYS 2016 de la delegació de 
la contractació.

- De la resolució de data 28 d'octubre de la Consellería d'habitatge, obres públiques i 
vertebració del territori del pla d'acció territorial de la infraestructura verda del litoral de 
la C.V. PATIVEL 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1º. APROBACIÒ ACTA 

Unanimitat

2º. PROPOSTA DE CADUCITAT SUI06 . Expedient Gestiona nº 973/2014 

    Es retira del ordre del dia

 

3º. PROPOSTA DE DENEGAR I CADUCAR SUR09. Expedient Gestiona  2899/2014

TSV a favor
PSPV a favor
COMPROMIS a favor

 



 

PP a favor
PVI abstención
AC  abstención
 

4º. PROPOSTA DE SUSPENSION DE PROGRAMACION DE LA UE2R19 PER
 MODIFICACION PGOU. Expedient  Gestiona 12198/2016

TSV a favor
PSPV a favor
COMPROMIS a favor
PP abstenció
PVI abstenció
AC abstenció
 

5º. PROPOSTA DE CADUCITAT DEFINITIVA UE1R07 .Expedient Gestiona 3876/2016

TSV a favor
PSPV a favor
COMPROMIS a favor
PP abstenció
PVI abstenció
AC abstenció
 

6º PROPOSTA DE CADUCITAT UE1R05 Expedient Gestiona 2374/2014

TSV a favor
PSPV a favor
COMPROMIS a favor
PP a favor
PVI abstenció
AC abstenció
 

7º RECURS DE REPOSICIÒ CONTRA LA DESESTIMACIÒ DELA SUSPENSIÒ DE 
PROGRAMACIÒ DEL SUR 15 . Expedient. Gestiona 1166472015

TSV : a favor
PSPV: a favor
COMPROMIS : a favor
PP : abstenció
PVI: abstenció
AC : abstenció
 

Precs i Preguntes

-  Juan  B.  Juan  PP, pregunta  sobre  la  gestió  directa  del  SUR17  (  PAI 
mercadona),aprovada, en què tràmit es troba , donat el temps transcorregut des de la 
seua aprovació.

 



 

El president li informa sobre aquest tema i li indica que se li ha encarregat al director 
de les obres d'urbanització  Carlos Martinez  que prepare el  document  tècnic  per  a 
poder contractar les obres. 

També pregunta sobre les gestions municipals realitzades en la parcel·la, antic camp 
de futbol on està prevista la construcció del Col·legi Jaime I, el president li  informa 
sobre les mateixes. 

L. Batalla (A.C) pregunta sobre :

- La previsió dels pressupostos de 2017, la regidora d'hisenda li informa.

- L'ocupació de via pública en la pza del mercat, en particular el tendal de la terrassa 
ancorat al sòl , se li informa de l'estudi de les ocupacions de via publica en la plaça i se 
li informa que el tendal referit no té llicència d'ocupació i s'haurà d'ajustar als criteris 
tècnics que s'indiquen. 

- Sobre el reg del passeig el regidor d'obres i serveis li informa .

-  Si  es  revisarà  el  PGOU,  el  president  li  informa  que  s'estan  tramitant  revisions 
puntuals del Pla General; intervé el regidor del PP Juan B, Juan i li indica que des del 
seu  punt  de vista  s'ha  de revisar  el  pla  per  a ajustar  a  les noves determinacions 
mitjançant modificacions del Pla , però és inviable generar un nou pla general sent que 
tenim uns aprovat. 

J.  Amat,(PP)  pregunta  que  polític  és  el  responsable  de  la  gestió  i  intervenció  en  les 
dependències de l'ermita, el regidor d'agricultura i medi ambient Jordi Moliner li informa que és 
ell, en coordinació amb els tècnics responsables de cultura i serveis.

També pregunta sobre les campanes del restaurant si estaven en els plecs de la contractació i  
per tant a càrrec de l'arrendatari; el regidor Moliner li informa que ho assumeix l'Ajuntament 
atès que no estava previst en els plecs del contracte. 

A les 15,30 hores de la data indicada en l'encapçalament de l'acta, s'alça la sessió
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