
PRECS I PREGUNTES PLE ORDINARI DESEMBRE DE 2013

PREGUNTA 1: Plaques franquistes

Se’ns  contestà  que sols  havien contestat  a la  carta dirigida per l’Ajuntament,  dos dels
propietaris i que ambdós havien accedit a què la brigada municipal retirara les plaques de
les façanes.

PREGUNTA 2: Reglament de participació

Un any després que s’aprovara la moció presentada pel BLOC Compromís per redactar un
reglament de participació ciutadana i un any després que l’equip de govern diguera que
anava a impulsar un Fòrum de Participació Ciutadana, preguntem quins avanços s’han fet i
si continua vigent el compromís de redactar un reglament de participació. Des de l’equip de
govern se’ns contesta que respecte al Fòrum, s’ha contactat amb informants clau i que la
intenció  és fer  un  programa de formació per a  les persones interessades.  Respecte  al
reglament de participació, ens contesten que la redacció d’un reglament l’entenen com la
culminació d’eixe procés de participació que estan impulsant.

PREGUNTA 3: Ajudes IBI

Pel que fa a les ajudes a l'IBI preguntem si és possible canviar les bases i augmentar el
termini de sol·licituds, tenint en compte que no s'han utlitzat tots els recursos de la partida
pressupostària. Se'ns contesta que no és possible.

PREGUNTA 4: el creamador de vora barranc

Preguntem si s’havia fet alguna gestió per tancar el cremador que hi ha vora barranc. Se’ns
contesta que en eixe lloc mai s’han fet cremes autoritzades per l’Ajuntament, que s’han
retirat els residus i que ja s’ha instal·lat una placa.

PREGUNTA 5: Seguretat i venda ambulant

Preguntem si  la  policia  local  o  l’Ajuntament  fa  algun  control  de  vigilància  de  la  venda
ambulant,  tenint  en  compte  que  cada  vegada  es  veuen  més  venedors  ambulants,  i
l’augment de la sensació d’inseguretat que patixen les persones majors que viuen soles.
Se’ns contesta que la policia si veu alguna persona venent coses per les cases els convida
a anar-se’n. Tot i això, reconeixen que hi ha hagut casos en què els venedors han utilitzat la
fotocòpia d’una instància de l’Ajuntament per dir que tenen el permís de l’Ajuntament. Per
tant, el control és fixar-se bé i en cas de tindre algun dubte, cridar al policia.

PREC 1: Les fonts públiques no funcionen

Traslladem les queixes per l’estat en què es troben algunes fonts públiques del poble, com
la del parc de la casa del Turró, la de la plaça Ausiàs March o la de la plaça del Molí.

vinalesa.compromis.ws

VINALESA


