
ASSEMBLEA MES DE MAIG   23 / 05 / 2017    19:30h 
 
 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta del mes anterior. 
 
Es llig i s'aprova l'acta anterior del mes d’abril. 
 
2. Rendició de comptes. 
 
Piscina, es comenta el canvi i la modificació que ha presentat aquesta setmana l’empresa 
redactora del pla de viabilitat, augmentant el cost de l'aportació municipal per a la rendibilitat 
del projecte.   
 
EDUSI, es comenten els projectes i iniciatives proposades des de la Comissió Permanent i 
se’n sumen d’altres com el canvi estructural de mobilitat urbana tan a la Costa Sud com a 
la Costa Nord. 
 
Es prioritza, de totes les proposades, les següents; 
 
1. Local Sociocultural. 
2. Canvi estructural de mobilitat a la Costa Nord i Costa Sud. 
3. Pluvials platja del Fortí i Passeig Marítim. 
 
Al fil d'aquest, es comenta, per part de Jan, el projecte de Carril Bici pel centre de la ciutat, 
traçant-lo per l’av. Llibertat i l’av. Picasso, creuant aquest eix tota la ciutat. 
 
Els aparcaments gratuïts. Sorgeixen a debat, el nou aparcament de l’hospital, i què 
passarà amb l’aparcament del carrer Sant Francesc. El cost de l’aparcament de l’hospital 
és de 2.000 euros a l’any. 
 
Rodes de premsa dels regidors de TSV dels dos anys. 
 
3. Assumptes plenari ajuntament mes de Maig. 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 27.04.2017 (Expt. PLN/2017/7). 2. 
Expedient 5171/2017.- Proposta per a aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits 
núm. 3/2017. 
3. Expedient 5042/2017.- Proposta per a aprovar les Bases específiques per a concedir les 
ajudes per al Concurs "Tapa Tour". 
4. Expedient 4620/2017.- Proposta per a aprovar les Bases específiques per a concedir les 
ajudes d'Acció Social. 
5. Expedient 2636/2017. Proposta per a aprovar les Bases específiques per a concedir les 
ajudes per al transport escolar de l'alumnat d'ESO dels IES José Vilaplana i Leopoldo Querol 
curs 2017/18. 
6. Expedient 2614/2017.- Proposta per a aprovar les Bases específiques per a concedir les 
ajudes per a l'adquisició de llibres de text i material escolar curs 2017/18. 
7. Expedient 2610/2017.- Proposta per a aprovar les Bases específiques per a concedir les 
ajudes a la conciliació de la vida laboral i familiar, Xiquibó curs 2017/18. 
8. Expedient 2374/2014.- Proposta de resolució de l'adjudicació del Programa d'Actuació 
Integrada UE1R05 a la mercantil Roalku Mediterranea, SL. 



9. Expedient 9218/2016. Proposta per a arxivar el Programa d'Actuació Integrada de la UE1 
R01. 
10.Despatx extraordinari. B) Activitat de control 
11.Dació de compte de Decrets i Resolucions de l'Alcaldia de conformitat amb el que 
disposa l'article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre. 
12.Dació de compte de l'informe de morositat i PMP del 1T/2017. Expt. 4277/2017. 13. Dació 
de compte del nomenament de la Reina i Dames de les Festes de Sant Joan i Sant Pere 
2016. 
 
També es comenta la moció presentada, per acord ciutadà, respecte a la modificació dels 
estatuts i reglamentació de la figura del defensor del ciutadà. 
 
Per una banda, el primer punt, que proposa la modificació del quorum per a aprovar la figura 
del defensor del ciutadà, dels 2 terços de regidors del plenari canviar a la meitat més 1. 
 
El segon punt de la moció, parla de la reposició de la figura del defensor del ciutadà, que 
per a substituir-lo cal presentar un candidat a ocupar el lloc. 
 
S'acorda buscar el consens i mantenir-lo aprovat. Per fer-ho són necessaris 2 terços dels 
regidors del plenari, creient que el consens és important per a aquesta figura. 
 
4. Temes d'actualitat. 
 
Correus, estem a l'espera de la resposta de la CNMC, i de la convocatòria de divendres 
amb les associacions que es volen personar davant la CNMC. 
 
Paella del diumenge pels dos anys de Tots i Totes Som Vinaròs, a l'ermita, s'organitzen 
cuiners i assistents, l’equip logístic. 
 
5. Precs i preguntes. 
 

PODEM. 
 

Es comenta el resultat de l'elecció del procés de l'assemblea ciutadana valenciana, on 
Enric Pla ha estat escollit membre del consell ciutadà valencià i on ha resultat escollit 
Antonio Estañ de la candidatura Aprofundir en Marea. I l’opció de poder presentar-se a 
l’elecció de membres al consell ciutadà per sorteig de gent avalada pels cercles. 
 
 

Sent les 21:16h s'aixeca la sessió. 
 
 
 

 
 

 

 

 


