ACTA ASSEMBLEA JUNY

1. Ordre del dia del Plenari de l'Ajuntament del mes de juny.
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 25.05.2017 (Expt. PLN/2017/8).
2.Expedient 4615/2017. Proposta per a aprovar les Bases del "Concurs Nacional de
cuina aplicada al llagostí" 2017.
3.Expedient 5688/2017. Proposta per a aprovar les Bases especifiques del Concurs
"Dia Mundial de la Tapa" 2017.
4.Expedient 5560/2017. Proposta per a aprovar les Bases especifiques del Concurs
de fotografia "#saboreavinaros" 2017.
5.Expedient 3797/2014. Proposta per a l’aprovació de l’Acord de col·laboració entre
l’Ajuntament de Vinaròs i Ecoembalajes España SA (Ecoembes) per l’adquisició de
tres contenidors per a la recollida selectiva d’envasos per a la seva ubicació en via
pública.
6.Despatx extraordinari.
Presentar Moció per acordar sol·licitar l'increment de la partida de prevenció de
violència de gènere #alertafeminista. Document

2. Balanç dels dos anys de l'Agrupació de Tots i Totes Som Vinaròs.
- Debat sobre el treball de l'Agrupació fins ara.
- Debat i propostes de TSV 2017-2019.
Es debat durant una estona, sobre els "deures" i deutes que queden en diferents
departaments, reglamentar les consultes ciutadanes, les construccions del Jaume I i de la
piscina, la residència 3a edat, el carril bici, entre d’altres aspectes que queden per fer en
aquests dos anys.
Respecte al període 2017-2019, es fa debat sobre diferents aspectes, entre ells les
properes eleccions municipals, la configuració d'un equip de treball al voltant d'aquestes,
la forma i gestió d'encarar aquestes eleccions.
3. Estat de comptes de l'Agrupació i del Grup Municipal.
Per un error, no podem accedir en aquell moment al número de compte de l'agrupació.
Queda aprovat presentar-se en la següent assemblea.
4. Temes d'actualitat.
-Correus.
Es comenta la problemàtica de correus que ja s'ha solucionat per acord de la CNMC. Per
altres informacions que es tenen, es diu que ja s'ha reiniciat el repartiment de Correus en
les zones afectades.

- Figura del defensor del ciutadà.
S'obri un temps de reflexió respecte a aquesta figura, surten a debat diferents noms i
persones a qui podria ser interessant oferir-los ocupar aquesta figura; queda pendent, per
part de l'Agrupació, pensar i preguntar a possibles candidats a presentar.
- Festes de Sant Joant i Sant Pere (sopar a la fresca) DIA 30/6
S'acorda convidar als regidors i regidores de la província de Castelló i membres de
cercles de la província, també a Diputats Autonòmics i al SG del País Valencià Antonio
Estañ.
Els interessats en assistir han d’apuntar-se a Manuel Balagué abans del dimarts 27.
5. Precs i preguntes.
Pregunta 1. Sobre el contracte de zona blava, modificacions i terminis de contractes tant
del vigent com del posterior; zona taronja, 30 minuts, capacitat de vehicles en els dos
contractes, entre d’altres assumptes que es comenten.
Sent les 21:15 hores, es dóna per finalitzada l'assemblea.

