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PRECS I PREGUNTES PLE ORDINARI 27 DE SETEMBRE 

 

PREGUNTA 1: Des del BLOC Compromís preguntàrem en el plenari de desembre sobre la qüestió 

de la recollida de les aigües pluvials i les inundacions del passat mes d’octubre, voldríem saber si 

es preveu concretar d’alguna manera les solucions a este problema abans de la tardor. 

No es pot actuar de manera aïllada. Per tal d’evitar inundacions caldria separar les aigües residuals 

de les aigües pluvials cosa que suposa una inversió de vora 200.000€ si es vol resoldre el problema 

en les zones més afectades. Es marcarà com a actuació prioritària un vegada es negocien les noves 

condicions del contracte amb l’empresa encarregada. Del Pou de Sant Vicent al Mossén Sapiña 

caldria fer més gran el conducte. 

 

PREGUNTA 2: Voldríem saber si existeix un manteniment continu dels albellons per part de 

l’empresa responsable i amb quina freqüència es fa actualment.  

Es netegen dues vegades a l’any. A la primavera i a la tardor, allà pel mes de novembre. Enguany, 

s’ha demanat que es netegen abans. 

 

PREGUNTA 3: Observant les deficiències en l’equipament del personal de neteja viària, voldríem 

saber si l’equip de govern té previst millorar-les.  

Hi ha deficiències i el poble ha crescut. Quan es puga, s’intentarà augmentar la brigada de neteja 

amb contractes temporals. 

 

PREGUNTA 4: Com ja preguntàrem en el ple ordinari del passat 28 de març, des del BLOC 

Compromís voldríem saber quan es va presentar els pressupostos. 

Es presentaran després de festes segurament a finals d’octubre o ja en novembre. 

 

PREGUNTA 5: En la salutació de l’alcalde en el llibret de festes d’enguany es parla d’una reducció 

en el pressupost de festes, des del BLOC Compromís voldríem saber de quina manera s’ha 

concretat eixa reducció i si s’ha fet sobre el pressupost o sobre la posterior modificació. 

La reducció ha estat sobretot de la infraestructura (taules i cadires que ara paguen les festeres i els 

festers / reducció del cost del sopar del 9 d’octubre / reducció d’un 50% del cost del llibret de 

festes, repartint-ho les festeres.  
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PREGUNTA 6: Des del BLOC Compromís voldríem saber quins són els problemes que impedixen 

la finalització de la circumval·lació. 

És competència de la Diputació, durant els darrers anys s’han presentat a este mateix ple mocions 

perquè es finalitze. 

PREGUNTA 7: Des del BLOC Compromís voldríem saber si s’han concretat ja les modificacions del 

reglament d’ús de l’espai cultural “La Nau” de Vinalesa. 

El reglament es portarà al proper ple perquè siga aprovat.  

 

PREGUNTA 8: Des del BLOC Compromís voldríem saber quan està previst que es constituisca el 

PASIV i el Consell Agrari? 

Es convocaran passades les festes. 

 

PREGUNTA 9: Quines mesures té previst prendre o està prenent l’Ajuntament davant l’abandó i la 

deixadesa de determinats solars del poble. 

Actualment es s’enviaven dos avisos anualment per tal que els propietaris netejaren els solars. Vist 

que el problema continua, s’iniciaran expedients de sanció tot i que la normativa existent actualment 

no és operativa. 

 

PREC 1: Observant que en els darrers mesos des de l’Ajuntament s’ha millorat la senyalització 

en diversos carrers i places del poble, des del BLOC Compromís proposem que se senyalitze 

també un pas de vianants des de l’eixida de la plaça Ausiàs March al carrer Doctor Mollà, ja 

que resulta un pas habitual en esta zona del poble tot i no existir un pas senyalitzat.  

Eixa carretera és de la Diputació i per fer-ho hauria d’autoritzar-ho. Anteriorment ja s’havia 

demanat a la Diputació fer un pas sobre-elevat. 

 

PREC 2: Des del BLOC Compromís demanem que s’incloga en els nous horaris quins 

autobusos aniran a Meliana  per tal d’informar de manera adequada a les usuàries i els usuaris 

del servei.  

Els horaris que hi ha actualment són provisionals. En qualsevol cas l’empresa té la intenció de 

mantindre la connexió amb Meliana. Quan estiguen clars els horaris es podrà incloure la 

informació de quins autobusos aniran a Meliana. 

 

 

 


