
PRECS I PREGUNTES PLE ORDINARI SETEMBRE DE 2014

PREGUNTA 1: Recollida de les aigües pluvials

L’any passat Compromís per Vinalesa preguntàrem en el ple sobre les possibles solucions
per a resoldre el problema de les inundacions en determinades zones del poble. En el ple
de setembre de l’any passat es comentà que un tècnic municipal s’estava encarregant de
redactar  les  bases  per  al  concurs  de  concessió  d’aigües  i  que  negociades  les  noves
condicions de contracte amb l’empresa encarregada es marcaria com a acció prioritària.

Sabent açò, preguntàrem a l’equip de govern si havia avançat alguna cosa des de l’any
passat. L’alcalde ens contestà que actualment estava tot parat per la posada en marxa de
la reforma de llei local, que deixa sense moltes de les competències als municipis amb
menys de 20.000 habitants. Tot i això, l’equip de govern s’havia posat en contacte amb la
Diputació perquè els aclariren si es podien renovar els contractes. Segons la contestació de
la Diputació,  l’Ajuntament sí  que podria renovar-lo però sense fer càlculs  a mitjà  i  llarg
termini.

PREGUNTA 2: Neteja dels albellons

Relacionat amb el  problema de les inundacions,  també preguntàrem si  ja  s’havia fet  la
neteja dels albellons per a esta tardor. L’alcalde informà que l’ordre ja estava donada a
l’empresa resposable i es faria durant estos mesos.

PREGUNTA 3: Bous al carrer

En el ple de setembre de l’any passat traslladàrem al ple les queixes d’alguns veïns del
carrer  del barranc sobre els bous al carrer.  En concret,  queixes referides als horaris de
tancament dels carrers, la dispersió dels dies de bous, la neteja del carrer i la higiene.

Preguntàrem si s’havia parlat amb les penyes sobre estos temes. L’alcalde informà que sí
que s’havia parlat amb les penyes i que enguany es farien dos dies de bous, un a fnals de
novembre i un altre a principis de novembre. Una de les penyes tenia previst fer bous de
matí i acabar prompte de vesprada. Respecte al tancament de les barreres, digué que sí
que s’havia comentat de deixar almenys una eixida per als vehicles. Respecte a la neteja i
la higiene no comentà res.

PREGUNTA 4: Finalització de l’obra del poliesportiu

Respecte  a  l’obra  del  poliesportiu,  preguntàrem  si  coneixien  els  motius  del  retard  en
l’acabament de l’obra, tenint en compte que hauria d’haver estat acabada el 10 d’agost.
L’alcalde  comentà  que  eixa  mateixa  setmana  l’empresa  els  havia  comunicat  que
instal·larien la coberta de la pista roja però que estant a dijous encara no ho havien fet. A
banda d’això, informà que ja s’havien detectat fallides en el sistema de reg instal·lat en el
camp de  futbol.  També  comunicà  que  en  el  moment  que  l’empresa  fnalitze  l’obra  es
plantejaran les sancions previstes en la llei pel retard en la fnalització de l’obra.

PREC: 1: Senyalitzar la corba de l’Avinguda Constitució

Des de Compromís també demanàrem que se senyalitzara de manera clara la corba de
l’Avinguda Constitució.  L’alcalde explicà que la Diputació és l’encarregada d’instal·lar  la
senyalització de tot tram asfaltat i que s’havia compromés a fer una primera actuació en
este sentit esta setmana.
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PREGUNTA 5: Impagaments de la Generalitat

En gener, Compromís presentà una pregunta per escrit a la mesa de Les Corts per saber
quan pagaria la Generalitat els 853.118€ que li deu al nostre poble. El Conseller d’Hisenda,
remeté la següent resposta:

Segons les dades de la comptabilitat pública de la Generalitat, les quantitats de pagament a
l’Ajuntament de Vinalesa, a data 9 d’abril de 2014, ascendixen a 637.925€, el pagament del
qual es realitzarà segons les disponibilitats de tresoreria de la Generalitat.

En el ple preguntàrem a l’equip de govern si les quantitats restants provenien també dels
impagaments de la Generalitat. L’alcalde informà que no tenia en aquell moment les dades
però  que  una  part  dels  diners  corresponien  a  plans  d’inversió  productiva  i  la  resta  a
diferents programes. En qualsevol cas, explicà que es podien consultar les quantitats que
havia pagat la Generalitat abans d’eixa data per comprovar-ho.

PREGUNTA 6: Estat dels arbres de grans dimensions

Per acabar, preguntàrem per l’estat dels arbres de grans dimensions, com el del centre de 
dia o els que hi ha en altres zones del poble, tenint en compte que ja caigué un arbre en la 
Plaça del Castell. L’alcalde informà que ja hi ha una empresa especialitzada que 
s’encarrega de fer el control i les podes dels arbres.
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