PRECS I PREGUNTES PLE ORDINARI DE MARÇ DE 2012
A continuació podeu consultar les preguntes que presentàrem per escrit a l’Ajuntament
abans del ple i les respostes que donaren tant l’alcalde com diversos regidors a les
mateixes durant el ple.
PREGUNTA: Quins són els problemes que impedeixen que el Centre de Salut
estiga en funcionament? Quines gestions s’han fet o es preveuen fer des de
l’Ajuntament perquè el Centre puga posar-se en marxa?
L’alcalde assegurà que l’obertura del Centre de Salut està en mans de Conselleria des
de maig de 2011. Faltaria acabar d’adequar el centre, cosa que seria competència de
la Conselleria de Sanitat. A més informà que no és cert que es demane una llicència
d’obertura perquè es pose en funcionament.
PREGUNTA: Quin nombre de places s’han cobert en l’escoleta municipal durant
el període de preinscripció?
Segons informà el regidor d’educació, s’han cobert 25 places i la informació fou
penjada tant al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i com a l’escoleta.
PREGUNTA: Quan té previst l’Ajuntament presentar els pressupostos? Es van a
presentar en temps per què la resta de grups puguen fer les seues aportacions?
L’alcalde respongué que es tractarà de presentar-los el més prompte possible tenint
en compte el Pla d’Ajust que s’havia aprovat en el ple i es presentarien en temps a la
resta de grups polítics. A més comentà que la dificultat econòmica actual i l’aplicació
del pla d’ajust dificultarien i no deixarien molt de marge al pressupost.
PREGUNTA: En relació a la noticia apareguda al butlletí d'informació municipal
del mes de gener en el qual s'informava de la reducció en l'enllumenat públic
com a mesura d'estalvi, podria informar quin estalvi ha suposat esta mesura? Hi
ha prevista alguna altra mesura d’estalvi energètic?
El regidor comunicà que amb la mesura s’hauria aconseguit entre un 25% i un 30%
d’estalvi tot i que no es tractaria d’una mesura definitiva. A més comentà que des de
l’Ajuntament estaven estudiant la possibilitat de fer una inversió en reductors de flux
per poder arribar a l’objectiu que marquen en un 30% d’estalvi general.
PREGUNTA: Hi ha previst algun ús per a la nau de la fàbrica? Existeix algun
tipus de criteri o ordenança per regular l’ús de la nau de la fàbrica?
El regidor encarregat comentà que s’està estudiant des de l’Ajuntament quin ús donar
a este espai. Després del debat dins l’equip de govern digué que quedaria reflectit en
una reglamentació, que en el seu moment es presentaria al ple per la seua aprovació.

PREGUNTA: Voldríem saber si l’Ajuntament té coneixement de l’abocador que hi
ha al barranc, on es cremen branques restants de les podes i si pensa evitar que
estes activitats es facen al costat del barranc.
El regidor encarregat digué que tenien coneixement del fet i consideraren que era un
tema complicat, ja que “no existeixen espais en el terme on poder fer este tipus de
cremes controlades”. Explicà que abans es cremaven al poliesportiu però donat que el
lloc no era l’adequat es va decidir traslladar-ho. Per acabar assegurà que tracten de
prendre cada vegada que es fan estes cremes les precaucions necessàries tenint en
compte la direcció del vent.

PREGUNTES SOBRE ELS INFORMES PRESENTATS
A continuació férem les preguntes relacionades amb els dos informes que entregàrem
per registre d’entrada sobre mobiliari i problemes de mobilitat.
PREGUNTA: La marquesina de la parada de l’autobús a la plaça del Castell
suposa un obstacle per als vianants, sobretot per aquells amb mobilitat reduïda,
cabria la possibilitat de canviar-la per un altre model menys espaiós?
El regidor encarregat comentà que s’havia posat en contacte amb el Departament de
Màrqueting de l’EMT. Digué que la parada d’enfront de la plaça del Mercat no és
competència de l’EMT mentre que a la de la Plaça del Castell no es podria donar
solució ja que els nous models de parades no són més reduïdes que les actuals.
Modificar la ubicació de la parada tampoc seria viable donat l’amplària de tot el carrer.
PREGUNTA: Pel que fa a la connexió de vianants entre la zona del carrer del
Calvari i la resta del nucli. L’únic pas de vianants que trobem és inaccessible ja
que la vorera que el connecta amb la zona d’habitatges és tan estreta que quasi
no es pot passar per ella, cosa que suposa un risc d’atropellament per al veïnat
de la zona. L’Ajuntament té previst donar solució a este problema?
L’alcalde comentà que en realitat eixe terreny no era una vorera sinó part d’un terreny
privat. El fet que estiga fet com una vorera respondria a la construcció de la rotonda
per part de Diputació. Comentà també que la solució a este problema està planificat,
tot i això no es podrà resoldre fins que no s’edifique el carrer Alcabons, cosa que no es
faria a curt termini. Tan sols es podria solucionar abans fent una permuta de terrenys
amb el propietari.

PREGUNTA: Al carrer de la Pau com a d’altres carrers del poble com el carrer
Doctor Mollà, el carrer Ample, el carrer Major o l’avinguda del Professor Sanchis
Guarner trobem passos de vianants sobre elevats que coincideixen en voreres
rebaixades, cosa que suposa un impediment per les persones amb mobilitat
reduïda i un perill pels vianants, sobretot per les persones majors. L’Ajuntament
té previst donar solució a este tipus de problemes?
L’alcalde comentà que estes problemes són clars i que des de fa cinc anys hi ha en
Vinalesa un Pla d’Accessibilitat. Considera que este Pla caldria desenvolupar-lo per
poder resoldre este tipus de problemes.
Pel que fa al pas de vianants del carrer la Pau (davant dels contenidors) comentà que
en realitat no es tractava d’un pas de vianants sinó d’un pas sobre – elevat per reduir
la velocitat dels cotxes i que es pintaria de manera diferent per tal de no confondre als
vianants.
PREGUNTA: A la plaça Ausiàs March trobem la manca de la plataforma de
cautxú per a la zona de jocs infantils. L’Ajuntament té previst aplicar la
normativa UNE-NE 1177 que implica el revestiment de les superfícies
absorbidores d’impactes en les zones de joc infantil?
El regidor comentà que quan es puga i es dispose dels diners, la pròxima inversió en
mobiliari es farà posant la plataforma de goma en el Parc Ausiàs March. Probablement
la intervenció es farà en estiu.
PREC: Al carrer Horta d’Alfara, trobem un abocador d’enderrocs, demanem que
l’Ajuntament retire estos materials, que es prenguen mesures en vigilància i
control i se sancione a aquelles persones que utilitzen indegudament l’espai
públic amb aquest tipus d’abocadors.
L’alcalde comentà que el constructor tenia permís per dipositar els enderrocs i que una
altra cosa són les persones que aprofiten per tirar fem. De totes maneres, digué que
se seguiria informant perquè faça un control de l’estat en què es troba.
PREC: Des del BLOC Compromís de Vinalesa pensem que caldria que
l’Ajuntament informara al veïnat a través del “Es fa saber” que ja pot utilitzar els
Eco-parcs de la nostra comarca, així com de la resta de l’àrea metropolitana de
València, arran dels darrers canvis a l’EMTRE.
L’alcalde comentà que açò és una proposta que s’ha llançat des de l’EMTRE als
diferents ajuntaments afectats i que ha de ser aprovat encara per l’Assemblea de
l’EMTRE. Una vegada s’aprovara ja s’informaria.
PREC: Des del BLOC Compromís demanem que les actes del plenari es facen
també en valencià i es facen arribar així als membres de la corporació abans de
ser aprovades.
L’alcalde comentà que així es faria.

ALTRES PREGUNTES
Per acabar realitzàrem dues preguntes més que tot i no haver-les presentat per escrit
abans consideràrem important formular-les.
PREGUNTA: Quan es podrà disposar dels mitjans necessaris per retransmetre
els plens per internet?
L’alcalde comentà que la instal·lació estava pràcticament acabada segons l’havia
informat l’empresa encarregada de fer-la i prompte es podrien començar a
retransmetre. També comentà que el cost no seria zero i que informaria al ple una
vegada sabera el cost total.
PREGUNTA: Hi ha cap novetat sobre el tema de la línia 36 de l’EMT?
L’alcalde comentà que encara no havia arribat cap notificació oficial per part del
regidor de València Alfonso Novo (PP), sobre la necessitat de pagar 100.000 € perquè
l’EMT continuara donant el servei. A més digué que tampoc havia rebut cap resposta a
les propostes alternatives presentades.
El regidor del PP, per la seua banda, comentà que sí que hi ha novetats, que havia
parlat amb el regidor de València Alfonso Novo i que si no es pagaven els 100.000 €
de cànon el 30 de juny l’EMT deixaria d’arribar a Vinalesa.

