
Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

CII/2017/1 La comissió informativa de l'àrea d'infraestructures

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 9 / de gener / 2017

Durada Des de les 14:15 fins a les 14:45 hores

Lloc S.T. edifici Pilruli 8ª pta.

Presidida per Jan Valls Fernandez

Secretari Jordi Romeu Granados

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Nom i Cognoms Assisteix

Ana Belén Matamoros Centelles SÍ

Enric Pla Vall SÍ

Guillermo Alsina Gilabert SÍ

Hugo Romero Ferrer SÍ

Jan Valls Fernandez SÍ

Jordi Moliner Calventos SÍ

Josep Lluis Batalla Callau SÍ

Juan Amat Sesé SÍ

Juan Bautista Juan Roig NO

Marc Albella Esteller SÍ

Maria Cano Palomo SÍ

María Dolores Miralles Mir SÍ

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 assumptes inclosos en l’ordre del dia

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Se sotmet a aprovació l'acta de la sessió de data 5 de desembre de 2016. La Comissió 
Informativa per unanimitat aprova l'acta indicada.



- El Sr. Amat pregunta sobre el pressupost total del projecte de piscina municipal. El Sr. 
Valls indica que des de el dia 10 d'octubre disposa d'accés a l'expedient 7534 que 
és on està penjat el projecte. El Sr. Amat pregunta que quan es demana accés a un 
expedient qui ho facilita materialment, el Sr. Valls indica que és el secretari qui 
facilita l'accés. El Sr. A mat pregunta que si no hi pot accedir a aquest expedient a 
qui s'ha de dirigir. El Sr. Valls indica que al secretari. El Sr. Amat pregunta de nou 
sobre el cost del projecte. El Sr. Valls indica que al voltant de 4.000.000 d'euros, a 
executar en dos fases. El Sr. Amat pregunta al Sr. Valls si no ho considera 
suficientment rellevant com per a haver-ho informat en Comissió. El Sr. Valls manifesta 
que el pressupost final s'ha incrementat per diferents raons, però que no ho havia 
pogut informar perquè no havia hagut sessió de Comissió Informativa per a poder fer-ho.

- La Sra. Miralles demana també accés a l'expedient de la piscina. El Sr. Valls indica que 
així es farà, tant per al PVI, com per a la resta de grups.

- El Sr. Vidal pregunta si  el restaurant de l'Ermita compta ja amb llicència. El Sr. Pla 
manifesta que encara no.

- La Sra. Miralles pregunta si el primer pis es podrà usar. El Sr. Pla indica que 
s'està estudiant.

- El Sr. Vidal pregunta qui està preparant la documentació tècnica per a l'obtenció de 
la llicència d'activitat. El Sr. Valls indica que els tècnics municipals, amb ajuda 
externa. El Sr. Vidal sol·licita accés a l'expedient. El Sr. Valls indica que  es donarà 
accés a tots els grups.

- El Sr. Amat pregunta a l'Alcaldia quan es constituirà la Comissió Informativa en relació 
amb l'Ermita. El Sr. Pla indica que es durà a terme a la major brevetat.

- El Sr. Vidal pregunta qui va decidir actuar sobre el Pont de Sant Nicolau. El Sr. 
Guillem indica que els Serveis Tècnics. El Sr. Vidal sol·licita accés a l'expedient. El Sr. 
Guillem indica que se li donarà eixe accés.
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