
PRECS I PREGUNTES PLE ORDINARI DESEMBRE DE 2014

PREGUNTA 1: Obra de la pista roja

En el torn de precs i preguntes, preguntàrem, en primer lloc, si hi hauria problemes a l’hora de
fer els pagaments de l’obra en cas que no s’acabara dins del termini de la subvenció fixada per
la Diputació en el 31 de desembre d’enguany. L’alcalde ens contestà que s’havia enviat una
carta a la Diputació explicant els retards de l’obra i demanant que s’allargara el termini, però
que encara no havien rebut cap resposta. Tot i això, informà que en principi no hauria d’haver-hi
cap problema per part de la Diputació perquè eixe tipus de demanda ja s’havia fet en altres
casos.

PREGUNTA 2: Pla d’accessibilitat

Ens interessàrem pels treballs d’accessibilitat que es realitzaran en alguns carrers del poble
amb els diners d’una subvenció de la Diputació i aprofitàrem per a preguntar si s’havia acabat
de redactar el Pla d’Accessibilitat de Vinalesa. Se’ns contestà que el Pla no estava acabat.

PREGUNTA 3: Atenció de pediatria

Davant la reducció del servei de pediatria en el Centre de Salut de Vinalesa, preguntàrem si
s’havia rebut resposta de la Conselleria a la carta (anunciada en l’Es fa Saber d’octubre) que
envià l’Ajuntament per demanar explicacions per l’aplicació d’esta mesura. L’alcalde informà
que la Conselleria justificava la mesura com a part d’una reestructuració del servei en la zona i
que, a més, la reducció del servei comptava amb el suport de la pediatra del Centre de Salut de
Vinalesa.

PREGUNTA 4: Ajudes IBI

Sol·licitàrem informació respecte a les ajudes per fer front al pagament de l’IBI. Enguany hi ha
hagut una trentena de sol·licituds de les quals s’han aprovat 22. Les ajudes que s’incorporaren
l’any passat, arran d’una esmena presentada pel nostre grup al pressupost, inclouen una ajuda
de 100€  per a les persones amb menys recursos econòmics.

PREC 1: Albellons

Finalment, alertàrem del perill que suposa per als vianants que els albellons de la plaça del
Castell i del carrer del barranc estiguen oberts.
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