Assemblea TSV juliol 2017 25/7/2017
Sent les 19:45h donem inici a l'assemblea del mes de juliol a la seu del carrer Pont.
Ordre del dia:
1. Plenari de l'Ajuntament.
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Expedient 5687/2017. Proposta per a aprovar les Bases específiques per a concedir les
subvencions a entitats privades per a la realització d'actuacions de promoció del comerç
local exercici 2017.
3Expedient 2948/2017. Proposta per a aprovar definitivament la liquidació Provisional de
Quotes d'Urbanització- Enllumenat públic ZTS.
4.Expedient 4934/2017. Proposta per a modificar el Reglament del Mercat de Vinaròs.
5.Expedient 5331/2016. Proposta per a aprovar el Pla Estratègic i de Màrqueting Turístic
de Vinaròs.
6.Expedient 5888/2017. Proposta presentada conjuntament pels grups municipals Tots
Som Vinaròs, PSPV-PSOE i Compromís per tal que el Govern de l'Estat modifica
l'assignació destinada a la lluita contra la violència de gènere i en relació a les polítiques
d'igualtat dels pressupostos de l'Estat 2017.
Es comenten els diferents punts de l'ordre del dia del plenari, i es debat, amb especial
interès, al voltant del punt 5 sobre l'aprovació del pla estratègic de Turisme i l'aprovació
definitiva de la liquidació Provisional de Quotes d'Urbanització a la Colònia Europa.
S'exposa, per part de Rafa, que la moció sobre l'assignació destinada als pressupostos
generals de l'estat a la lluita contra la violència de gènere i en relació a les polítiques
d'igualtat, al aprovar-se el pacte d'estat en aquest assumpte i que l'assignació que es
planteja en aquest és superior a la que es proposa en la nostra moció, no té sentit dur-la a
terme.
S'acorda retirar-la o plantejar una declaració unànime i consensuada per tots els grups del
consistori donant suport a aquest pla d'estat.

2. Reunions veïnals.
S'informa del següent:
ORDRE DEL DIA ASSEMBLEES VEÏNALS 2017

1. Estat de les deficiències i propostes que es van transmetre al 2016.
2. Correus.
3. Possibles actuacions en la zona.
4. Repartir pamflets informatius dels Consells de Barri i Pressupostos Participatius.
CALENDARI.
COSTA NORD 19 JULIOL 2017, 19:30h

Zona: Cossis, Boverals, Saldonar, Ameradors.
Assemblea: Cala dels Cossis.

COSTA NORD 26 JULIOL 2017, 19:30h
Zona: Barbiguera, Triador, Cales, Deveses.
Assemblea: Carrer del Volantí.

COSTA SUD 2 AGOST 2017, 19:30h

Zona: Cala del Puntal
Assemblea: Esplanada del carrer de la Cala del Puntal U, amb carrer de la Cala del Puntal V (urbanització "el puntal")

COSTA SUD 23 AGOST 2017, 19:30h
Zona: Colònia Europa, Zona Salines
Assemblea: Plaça "de les Moreres" (carrer de les Salines A, davant de la torre F)

NUCLI URBÀ 6 SETEMBRE 2017, 19:30h

Zona: Carrers compresos entre Botànic Cabanilles, Pilar, Llibertat i Mª Auxiliadora.
Assemblea: Parc del carrer de les Camaraes.

NUCLI URBÀ 13 SETEMBRE 2017, 19:30h

Zona: Carrers compresos entre Galícia, Pius XII, Pablo Ruiz Picasso i Sant Joaquim.
Assemblea: Plaça de l'encreuament entre carrers d'Andalusia i de Sant Andreu.

NUCLI URBÀ 20 SETEMBRE 2017, 19:30h

Zona: Carrers compresos entre Castelló, Juan Ricart Miralles, Pau Béjar i Febrer de la Torre.
Assemblea: Aparcament de davant del CEIP Manuel Foguet.

NUCLI URBÀ 27 SETEMBRE 2017, 19:30h
Zona: Carrers compresos entre Mª Auxiliadora, Leopoldo Querol, Vint-i-nou de Setembre i Pablo Iglesias.
Assemblea: Aparcament de l'encreuament de l'avinguda de Barcelona amb el carrer del Cervol. (Av. Barcelona 26).

Es comenta com va anar la primera assemblea als Cossis, les propostes que es van
plantejar per part dels veïns i veïnes i s'animà als participants d’aquesta reunió a seguir
assistint a les assemblees veïnals.
3. Treball dels regidors.
Es comenta, per part de Jan, la reunió amb els empresaris dels polígons Portal
Mediterráneo, Carretera d’Ulldecona banda esquerra i Capsades per tractar sobre la
subvenció del milió d’euros que rebrà l'Ajuntament per a la millora en les instal·lacions
dels polígons industrials.
També es comenten les diferents propostes i projectes de l’EDUSI, d’entre elles, la senda
pel litoral, els ponts / passarel·les dels rius Cervol o Aiguaoliva, el centre social i l’auditori,
d’entre altres.
També es comenta la reunió que es va fer amb diferents entitats sobre la piscina municipal
i la carta que es va enviar per a que mostren el seu suport per a la construcció d'aquesta.
4. Futures jornades TSV.
5. Torn obert de paraula.
Es comenta la notícia de Benicarló on l'alcaldessa diu que l'Estat farà un estudi de millora i
condicionament de la N340a i la posterior sessió a l'ajuntament.

