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1. PISCINA.
Jan explica l’estudi de viabilitat de la piscina que es va presentar a l'ajuntament el passat divendres 21. Sent
la piscina ubicada a l'Av. Leopoldo Querol s’hauria de "subvencionar" amb un cànon de 32 mil euros a l’any;
si s'ubiqués a la Ciutat Esportiva aquesta xifra pujaria. La quantitat que l'ajuntament hauria d'aportar per la
seua construcció estaria al voltant d’1 milió 150 mil, + 2 milions 500 mil que hauria de posar la piscina.
També s'explica com avança el procés, primerament reunió amb tots els grups polítics, explicant l’estudi de
viabilitat i el procés aprovat per plenari de taules rodones i si no s’arribés a consens la consulta.
2. CORREUS.
S’explica la situació de Correus, en la deixadesa de prestació del servei de repartiment ordinari. Es comenta,
per part de l’Ajuntament, l’enviament de les cartes a tots els veïns i veïnes afectades. I s’obri un torn de paraula
per recollir diferents opinions al respecte.
3. PLENARI ORDINARI DE L’AJUNTAMENT.
Es comenta la convocatòria de plenari extraordinari el dia 12 d’abril, per tal de passar pel plenari la sol·licitud
de la subvenció per condicionar les zones industrials i els polígons. S’expliquen els projectes que s’han
sol·licitat.
Es llig l’ordre del dia del plenari de dijous 27 d’abril. Es comenten i debaten les mocions sobre correus
presentades per PP i ACORD CIUTADÀ. S’acorda la presentació d’una moció de reposició per part del govern
per a contraposar a les de l’oposició.
4. ALTRES TEMES.
DNI, oficina del DNI i presentació de les 3.700 signatures que es van recollir en la campanya de «Per una
Oficina del DNI digna al Baix Maestrat».
Acte de lectura de l’infra-finançament que sofreix el PV, en els pressupostos generals de l’estat, acte que ha
tingut lloc avui dia 25 a l’ajuntament, i tema sobre el que es presentarà moció al plenari de dijous.
S’aprova per part de tots els presents fer una targeta de dèbit vinculada al compte bancari de l’agrupació, per
tal d’agilitzar molts pagaments que es fan.
5. PODEM
Acte de debat, el diumenge 30 de abril a la Casa de la Cultura, debat de les candidatures que es presenten per
a les primàries de PODEM PV.
Assemblea valenciana, primàries als òrgans interns autonòmic de PODEM.
Sistemes de votació de les eleccions al CCV.

Sent les 20.43h , finalitza la sessió.

