
PRECS I PREGUNTES PLE ORDINARI SETEMBRE

PREGUNTA 1 : Voldríem saber si hi ha alguna novetat sobre la proposta de desviar el trànsit
del  carrer  Major  per  l'avinguda  Constitució  i  l'avinguda  Sanchis  Guarner  i  fer  el  pas
sobreelevat al carrer doctor Mollà. 

Se'ns contesta que per ara no ha arribat a l'Ajuntament cap notifcació ni informació sobre esta
qüestió. Es demanarà informació a través dels diputats que acompanyaren als representants
dels grups muncipals a la reunió amb Diputació. En cas de no rebre contestació es demanarà a
través de l'Ajuntament. 

PREGUNTA 2 : Fa un any preguntàrem en el ple sobre les possibles solucions per resoldre
el problema de les inundacions. En aquell ple es comentà  que per solucionar el problema
en les zones més afectades caldria una inversió de vora 200.000€.  Es comentà que es
marcaria  com a  actuació  prioritària  un  vegada es  negociaren  les noves condicions  del
contracte amb l’empresa encarregada. 

Voldríem saber si hi ha alguna novetat sobre esta qüestió o si ja s'ha negociat alguna cosa
amb l'empresa.

Se'ns contesta que un tècnic municipal s'està encarregant de redactar les bases per al concurs
de concessió d'aigües. Per tant, encara no s'ha iniciat cap negociació. 

PREGUNTA 3 : El passat 10 de setembre, presentàrem un document a l'Ajuntament amb la
relació  de  plaques  franquistes  que  hi  ha  als  edifcis  de  Vinalesa.  Voldríem  saber  si
l'Ajuntament tenint ja el coneixement del lloc on estan situats els símbols, els retirarà de les
façanes.

Se'ns informa que des de l'Ajuntament dirigiran una carta a les comunitats de veïns de les
fnques, que encara tenen plaques franquistes a les seues façanes, per informar-los sobre esta
qüestió. La retirada de les plaques haurà de tindre el consentiment dels propietaris. En cas
afrmatiu s'oferiran els serveis de la brigada municipal perquè retire les plaques.

PREGUNTA 4: Alguns usuaris del frontó ens han comentat que la xarxa de protecció de dalt
del frontó està foradada, voldríem saber si l'Ajuntament té consciència d'açò, i si és així, si
té previst reparar-ho.

Se'ns contesta, que sí que tenen constància. Expliquen que l'última vegada que es pintà el
frontó es taparen alguns forats i es retiraren les pilotes que s'amuntegaven a la xarxa aproftant
que tenien la màquina elevadora. Comenten que per la despesa que suposaria, ara no és el
moment més oportú per canviar tota la xarxa. Tot i això, intentaran resoldre el problema. 

PREGUNTA 5: Ens han arribat queixes de veïns del poble que havent presentat instàncies i
queixes a l'Ajuntament, no han rebut resposta. Voldríem saber quin criteri es fa servir per
contestar o no a estos escrits. Hi ha algun termini fxat per respondre a les instàncies?

Se'ns contesta que per norma es contesten totes les instàncies que entren per registre. Tot i
això, depenent de la qüestió que es tracte o el tipus d'informació que es demane, la resposta
pot ser immediata o allargar-se. Se'ns anima a què en cas que no s'haja contestat a algun veí,
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fem  arribar  el  número  de  registre  d'entrada  per  clarifcar-ho.  Respecte  als  terminis  se'ns
contesta que existixen i que estan marcats per llei,  tot i  això no se'ns contesta de manera
específca  quins  terminis  màxims  estan  marcats  per  respondre  a  les  instàncies  o  queixes
presentades a l'Ajuntament.

PREC 1: Les cases de l'entrada del poble (venint  d'Alfara),  no disposen de cap pas de
vianants per creuar de vorera. La inexistència d'una vorera que connecte eixa zona amb la
resta del nucli  i el fet que hi haja un curva en eixe punt augmenta la perillositat per als
vianants i els veïns de la zona. Per això pensem que caldria fer o demanar que es faça, si
no  es  competència  de  l'Ajuntament,  un  pas  de  vianants  sobreelevat  de  les  cases  de
l'entrada del poble a la vorera del Calvari.

Se'ns contesta que es podria demanar a la Diputació que és titular d'eixa carretera. Tot i això,
veuen  difícil  que  la  Diputació  accepte  la  proposta  per  la  proximitat  que  hi  ha  a  la  curva
d'entrada al poble. 

El portaveu del PP es proposa que s'arribe a un acord amb el propietari del terreny que separa
les cases de l'entrada del poble i la resta del nucli, per tal d'intercanviar una porció de terreny i
poder fer una vorera temporalment, fns que eixe punt s'urbanitze. 

PREC2: Alguns veïns del carrer del barranc ens han traslladat les seues queixes sobre la
festa dels bous al carrer. En concret queixes sobre la brutícia, la higiene, els horaris i que
enguany es facen bous durant tres mesos consecutius al mateix carrer. Es per això que des
del BLOC Compromís demanem que de cara a les properes edicions o de cara a l'any que
ve l'Ajuntament solucione estos problemes, que podrien vindre per concentrar la festa en
un o dos dies durant un mes, per exigir que hi haja almenys un vàter públic i marcant de
manera clara i racional els horaris perquè els veïns no tinguen tot el dia tallat el carrer.  

Se'ns contesta que enguany ha faltat coordinació i que de cara a l'any que s'intentarà arribar a
un acord amb les penyes perquè concentren els dies de bous. Respecte als horaris es comenta
que  fns  ara  s'havia  deixat  llibertat,  però  tenint  en  compte  les  queixes  d'alguns  veïns
l'Ajuntament haurà de fxar els horaris a partir d'ara. Respecte als vàters públics, es comenta
que es podria estudiar, tot i que no pensen que resolga del tot el problema.
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