VINALESA
PRECS I PREGUNTES PLE ORDINARI MARÇ
PREGUNTA 1: Esta acabant el primer trimestre i els pressupostos no s'han presentat com s'havia
dit en este ple que es faria. Quan té previst l’equip de govern presentar-los?
L’alcalde comenta que s’ha enviat ja la proposta dels pressupostos del PASIV, una vegada aprovats,
es presentaran els pressupostos de l’Ajuntament. En principi, després de les festes de Pasqua.
PREGUNTA 2: Apunt de complir-se 2 anys de legislatura encara no s’ha reunit el Consell Agrari.
Voldríem saber quan es convocarà?
L’alcalde comenta que s’ha demanat als sindicats de llauradors que nomenen els seus
representants. Si no ha arribat alguna cosa per registre a última hora, els sindicats encara no ho han
fet. En el moment en què es presenten es convocarà.
PREGUNTA 3: A la reunió que va mantindre amb la Diputació, a quins acords va arribar? Va
reivindicar la circumval·lació del poble?
L’alcalde comenta que no es va parlar a fons sobre esta qüestió sinó sobre la coberta de la pista
roja. S’ha demanat una reunió amb el responsable de carreteres per intentar solucionar el problema
i desviar el trànsit del carrer Major. La solució passaria per canviar la titularitat del carrer Major (que
actualment és de la Diputació) per l’avinguda Sanchis Guarner.
PREGUNTA 4: En el “Es fa saber...” de març apareixia la informació que el centre de salut s’havia
posat a disposició de la Generalitat, voldríem saber si s’ha rebut alguna notificació per part de
conselleria o hi ha alguna novetat al respecte.
L’alcalde comenta que el 20 de març va arribar l’últim fax. Les indicacions que es feien ja s’han
executat. L’alcalde explica que existix una descoordinació entre els mateixos tècnics de la
Conselleria. En cas que es demanen noves reformes es plantejarà si assumir-les des de
l’Ajuntament o no.
PREGUNTA 5: Voldríem saber quan es podran retransmetre els plens? Quin problema ho impedix?
L’alcalde comenta que esta en període de proves. El ple està gravant-se i si no hi ha cap problema
el pròxim es retransmetrà en directe. La regidora de participació comenta que si ix bé la gravació del
ple es pujarà a internet.
PREGUNTA 6: Voldríem saber si ja s’ha valorat la nostra proposta, aprovada en el ple de setembre,
d’instal·lar aparcabicis en les instal·lacions municipals.
El regidor responsable comenta que s’ha demanat pressupost a una empresa amb qui tenen un
conveni per realitzar este tipus dʼactuacions. Sʼintentarà presentar-ho en alguna subvenció.
Comenta que soles s’ha valorat la instal·lació de tres aparcabicis en el poliesportiu.
Vinalesa (l’Horta Nord) a 26 de març de 2013
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