VINALESA

PRECS I PREGUNTES PLE ORDINARI 27 DE DESEMBRE
PREGUNTA 1: Ara fa un any que presentàrem una moció per tal que l’Ajuntament
retransmitira els plens per internet. Voldríem saber quan es pretén fer efectiu l’acord que es
prengué aleshores.
L’alcalde comenta que falta arreglar la megafonia, i que és l’únic impediment que hi ha.
PREGUNTA 2: Com ja preguntàrem en el ple ordinari del mes de setembre, voldríem saber
quan es convocarà el Consell Agrari.
L’alcalde contesta que es convocarà passades les festes.
PREC 1: En matèria de normalització lingüística demanem que l’Ajuntament Vinalesa sol·licite
en la propera convocatòria l’adhesió al programa de promoció lingüística que oferix la
Diputació de València. L’adhesió a este programa no suposaria cap despesa per

a

l’Ajuntament i oferiria la possibilitat de beneficiar-se de qualsevol dels següents serveis:
- Material de promoció de l’ús del valencià, en campanyes per sectors.
- Programes informàtics d’ajuda a la traducció i correcció de textos en valencià.
- Cursos de capacitació lingüística
- Curs de llenguatge administratiu
- Assessorament en terminologia i correcció lingüística
PREC 2: La llei de memòria històrica a l’article 15 sobre símbols i monuments públics,
expressa que “Les administracions públiques, en l’exercici de les seues competències prendrà
les mesures oportunes per la retirada d’escuts, insígnies, plaques o altres objectes o mencions
commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva, de l’alçament militar, de la Guerra Civil i
de la repressió de la Dictadura”.
Veient que en Vinalesa encara existixen símbols d’estes característiques demanem a
l’Ajuntament que prenga les mesures adients per la seua retirada. I en el cas de les plaques del
Ministerio de Vivienda, que informe al veïnat afectat per consensuar la seua retirada.
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L’alcalde ens demana que li diguem quins són els símbols als quals fem referència.
PREC 3: Demanem a l’Ajuntament que adapte l’entorn de la nova parada de l’EMT,
concretament el carrer que separa el polígon d’Iberdrola, senyalitzant el pas dels vianants i
millorant la visibilitat dels mateixos per tal de garantir la seua seguretat.
L’alcalde comenta l’entorn de la rotonda ja està adaptat i senyalitzat. Diu que la llum de davant
de la parada és d’Iberdrola i no sap per què esta apagada i que en qualsevol cas el que caldria
és que funcionara la pròpia llum de la parada.

PREC 4: Com ja férem al ple del mes de març, demanem que es retiren els enderrocs que hi
ha al carrer Horta d’Alfara, especialment aquells que no estan dins de cap parcel·la ni
encerclats per cap tanca.
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