ACTA ASSEMBLEA MARÇ 2017 DIMARTS 21 / 3 / 2017 19:40H
ORDRE DEL DIA
1. CORREUS
2. PISCINA
3. OFICINA DNI
4. ESTAT DE COMPTES.
5. RESUM ACTIVITATS DIA DE LA DONA.
6. PLENARI MARÇ AJUNTAMENT
7. ALTRES ASSUMPTES
-Escola Jaume I
-InfoDona
-EDUSI
8. PRECS I PREGUNTES
1. CORREUS
Comenta Sebastià, l'acció de Migjorn i Avenord davant la seu de correus, el dissabte 25 a les 11, per
reclamar que no es tregui el servei de correus en les zones afectades per la decisió de correus.
Es comenta, per part d’Hugo, la reunió d'Enric amb el director territorial de la zona de Vinaròs. S'ha tramitat
per part de l'ajuntament l'al·legació a l’opció de correus de restringir el servei de correus a certes zones de
Vinaròs. Per part de la reunió amb el director territorial no hi ha hagut avanços, i s'al·legarà esperant que al
menys les zones que sí superen els percentatges d’habitants o de repartiments setmanals, no tingui lloc
aquesta decisió. També es comenta que es farà una reunió informativa amb els veïns de les zones afectades.
2. PISCINA
S’informa que estem a l’espera de l’estudi de viabilitat econòmica que hauria d'estar a finals de març, una
vegada tinguem aquest estudi, plantejarem a l'equip de govern com desencallem el tema, si és amb consulta
o com evoluciona la situació i el posicionament dels diferents partits.
Hi ha un torn de paraula, on es plantegen diferents qüestions sobre la ubicació i els models de gestió.
3. OFICINA DNI
No hi ha confirmació oficial de l'adjudicació de nou personal a l'oficina del DNI de Vinaròs, en quant arribe
confirmació oficial i arribe més informació a l'ajuntament es dirà.
Respecte a la recollida de signatures, es decideix entregar-les a subdelegació del govern.
I es fa èmfasi en que aquestes places per a Vinaròs, sortiran a concurs i poden quedar desertes, a més de
destacar que no es paguen dietes per a gent o possibles candidats que viuen fora.
4. ESTAT DE COMPTES
Es comenta que es passarà a pagar aigua, llum i internet per part nostra, ja que la veïna de la immobiliària ha
deixat l'espai.
Tenim 2.000 euros al compte bancari. L’última despesa que s'ha assumit ha estat la pancarta per al Dia de la
Dona.

5. RESUM ACTIVITATS DIA DE LA DONA.
Fina fa un resum de les diferents activitats: la xerrada de Cristina Cabedo, la bicicletada i la concentració
convocada per CGT a la plaça Primer de Maig. Molta assistència a la xerrada de Cristina i no tanta a la
concentració convocada a la plaça 1er de Maig. Es comenta i s'obri debat al voltant de la participació de gent
en aquests actes.
Mamen també comenta les activitats programades des de l'ajuntament.
6. PLENARI MARÇ AJUNTAMENT
Es comenta l’ordre del dia del plenari:
 Modificació Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic.
 Proposta per a posar en marxa el sistema anomenat SDDR (Sistema Depòsit Devolució i retorn
envasos).
 Proposta per a aprovar el Conveni de col·laboració amb l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat
(EIGE) per tal de facilitar l'adquisició de vivendes propietat d'EIGE.
 Sol·licitud d'Inclusió en el Pla Provincial d'Obres i Serveis de la Diputació de Castelló per a
l'exercici 2017 (Pla Castelló 135). POYS 2017.

7. ALTRES ASSUMPTES
INFODONA
Mamen comenta la problemàtica d'Infodona, servei de la Generalitat que no vol continuar contractant amb
una empresa externa. Amb aquesta quantia econòmica, la Generalitat cedeix als ajuntaments la competència
i subvenciona la contractació d'aquest servei. Recalca la lentitud d’acció de la Generalitat amb els problemes
de contractació. Per desfer aquest problema, es va procedir a declarar serveis socials com a serveis bàsics
essencials i, junt amb la competència que cedeix la Generalitat, es podrà obrir expedient de contractació.
Sense reparo de tècnics municipals. S'informa que hi haurà un mes i mig sense Infodona i que el
procediment s'ha complicat per la lentitud de la Generalitat i les pegues burocràtiques. Es procedirà a la
contractació d'un agent d'igualtat que tindrà més competències i serà d'àmbit municipal, no com l'anterior,
que era comarcal.
JAUME I
S'informa de la situació de la construcció del col·legi Jaume I.
EDUSI
Es convoca, per al dimarts vinent, una reunió de treball per a possibles projectes que poden entrar dins de
l'EDUSI.
PAGINA WEB TOTS I TOTES SOM VINARÒS
Sent les 21:00h acaba l'assemblea emplaçant-nos al proper dimarts a la reunió de la comissió
permanent.

