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PRECS I PREGUNTES PLE ORDINARI 28 DE JUNY 
 
 
 
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. 
 
PREGUNTA 2: Voldríem saber si existeix un manteniment continu dels albellons per part de 
l’empresa responsable i amb quina freqüència es fa actualment. 
 
PREGUNTA 3: Observant les deficiències en l’equipament del personal de neteja viària, 
voldríem saber si l’equip de govern té previst millorar-les. 
 
PREGUNTA 4: Arran de la notícia apareguda en el “Es fa saber...” sobre el nou pla estratègic 
esportiu, voldríem saber si l’equip de govern té previst convocar als portaveus de les altres 
forces polítiques per tal d’informar dels canvis previstos en el nou pla. 
 
PREC 1: Des del BLOC Compromís voldríem saber si enguany s’ha programat alguna 
pel·lícula en valencià dins del cicle de cinema a la fresca. De no ser així, preguem que 
l’Ajuntament faça una aposta pel valencià i l’any que ve ho tinga en compte i incorpore de 
manera progressiva pel·lícules en la nostra llengua. 
 
PREC 2: En el carrer Horta d’Alfara, al voltant de l’abocador tancat, s’han reproduït d’altres 
que han fet que esta zona estiga sempre bruta i plena d’enderrocs i deixalles. Des del BLOC 
Compromís, demanem que es faça neteja i es retiren almenys aquells enderrocs i deixalles que 
no estan en un terreny tancat i autoritzat per l’Ajuntament. 
 
PREC 3: 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. 
 
 
 

VINALESA 


