VINALESA
PRECS I PREGUNTES PLE ORDINARI MARÇ DE 2014
PREGUNTA 1: En el Es fa saber de gener, s'informava que la Diputació encara no havia
donat cap resposta sobre les alternatives a la circumval·lació que es parlaren ara fa quasi
un any, en la reunió que mantingueren amb el diputat de carreteres els representants de les
tres forces polítiques de Vinalesa. Voldríem saber si hi ha alguna novetat al respecte.
Se'ns contestà que encara no havien rebut cap resposta a la carta que dirigí l'alcalde
primer al diputat de carreteres i després al president de la Diputació.
PREGUNTA 2: Relacionat amb este tema voldríem saber si s'ha donat l'autorització per fer
el pas de vianants a l'entrada del poble, en el carrer doctor Mollà.
Se'ns contestà que tampoc havien rebut resposta sobre este tema. Alhora se'ns informà
que a banda del pas de vianants s'havia demanat fer un pas sobreelevat en el mateix carrer
per reduir la velocitat dels cotxes que entren al poble.
PREGUNTA 3: El conveni de l'EMT s'hauria de revisiar teòricament cada any, voldríem saber
si ha arribat a l'Ajuntament alguna informació sobre esta qüestió.
Se'ns contestà que no han rebut cap informació.
PREGUNTA 4: Alguns usuaris del pàdel ens han dit que parlaren fa temps amb l'Ajuntament
perquè s'instal·lara un punt d'aigua i ombratge prop de les pistes. A més ens preguntaren
quins són els vàters públics del poliesportiu. Voldríem saber si s'ha pensat fer alguna
actuació per part de l'Ajuntament.
Se'ns contestà que pel que fa al pàdel, si no s'ha fet és perquè els recursos són els que
són. Respecte als vàters, se'ns indicà que els que s'utilitzen són els de la piscina.
PREC 1: Hem observat que dos de les últimes gravacions dels plens no disposen d'imatge,
demanem que es revise quan es passen al youtube per tal que es conserve tant la imatge
com el so.
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