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PLE 18/01/2016

3.1 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL REGIDOR DEL GRUP EUPV-AC,
SR. BONONAD SALA.
3.1.1 Pregunta per la situació del plec del contracte de concessió de la neteja
viària.
Exposa que ha rebut queixes relatives a la neteja dels carrers.
La Sra. Sansaloni Arlandis, del Grup Compromís, respon que la ciutadania ha de
fer una autoreflexió sobre la netedat urbana perquè com menys s’embrute menys es
gastarà en neteja i millorarà la convivència. Sobre el plec, informa que està en fase de
revisió i l’entregarà a l’oposició així que tinga una valoració.
3.1.2 Pregunta per la conversió de la plaça Major en zona per a vianants.
La Sra. Sansaloni Arlandis, del Grup Compromís, contesta que es féu una reunió
amb els veïns de la zona, els quals demanaren que es paralitzara el projecte mentre no hi
haguera una demanda ciutadana de fer la plaça per a vianants, proposta que el govern va
acceptar.
3.1.3 Prec sobre el paviment de l’aula de pintura de les cases de Sant Miquel
Demana que s’arregle com més prompte millor, ja que està deteriorat, tot i que li
consta que han començat les reparacions. Assenyala que una persona tingué una caiguda
allí.
La Sra. Mifsud Estruch, del Grup Compromís, diu que va passar la informació
perquè es solucionara. Afig que preguntarà en quin estat es troba.
3.1.4 Pregunta sobre el punt d’iniciació a la lectura.
La Sra. Mifsud Estruch, del Grup Compromís, explica que la idea es va posar en
marxa a petició d’un grup de firmants i s’ha fet una prova estes festes. Afig que demà té una
reunió amb els impulsors i ja informarà. Recorda que no es tracta d’una ludoteca, sinó d’un
espai per a menors entre 0 i 6 anys.
3.1.5 Prec sobre dutxes i contenidors en el Festivern.
Demana que se’n col·loquen més en edicions futures.
La Sra. Sansaloni Arlandis, del Grup Compromís, respon que es va posar a
disposició del públic assistent tot el material que tenia l’Ajuntament i també i les dutxes del
pavelló, però admet que tot és millorable.
3.1.6 Prec sobre els arbres de Sequers.
Comenta que els arbres alcen el paviment i demana un pla per a solucionar-ho.

La Sra. Sansaloni Arlandis, del Grup Compromís, contesta que es tracta d’una
vorera estreta amb arbres de gran creixement, que ha produït un problema que afecta tota
la urbanització. Diu que s’ha fet una valoració de tota la zona, però que té un cost molt
elevat perquè implica arrancar els arbres i fer voreres noves. Per això no sap quan es podrà
emprendre l’actuació, però s’haurà de fer.
El Sr. Alcalde recorda que la Regidoria de Participació Ciutadana elabora un pla
d’inversions en la via pública per zones a fi d’establir prioritats i tindre una llista d’actuacions
preferents i escometre-les a mesura que hi vaja havent disponibilitat econòmica. Indica que
seran els veïns els que trien les més necessàries.
El Sr. Bononad Sala apunta que n’hi ha quatre més urgents on es podria actuar
immediatament.
3.1.7 Pregunta sobre la piscina coberta.
Recorda que a l’octubre va instar el Ple a buscar una solució però no ha vist res de
nou, de manera que demana informació
La Sra. Sansaloni Arlandis, del Grup Compromís, contesta que es va reunir amb la
representant de l’empresa i visitaren juntes la piscina. Informa que l’empresa vol demanar
pressuposts i valorar el cost d’acabament de la piscina. Afig que les obres estan avançades,
però les instal·lacions i la posada en marxa costarà més. Assenyala que està esperant la
valoració de l’empresa, la qual li ha transmés la seua voluntat d’obrir la piscina.
3.1.8 Pregunta sobre el col·lector de la platja
Vol saber si s’ha avançat en este tema i indica que les dos propostes de gestió dels
terrenys les troba problemàtiques.
El Sr. Llàcer Gandia, del Grup Compromís, respon que les dos vies (acord i
expropiació) tenien diferents opinions dels propietaris, que van triar l’acord, tot i que sempre
hi ha l’opció d’expropiació per a casos concrets. En eixe supòsit, es faria la servitud
d’aqüeducte mentre duraren les obres.
3.1.9 Prec sobre la gestió de les mocions referides al Camí Reial i a
l’eixamplament del pont.
Demana celeritat en la gestió.
El Sr. Llàcer Gandia, del Grup Compromís, contesta que es van enviar a Diputació i
estan pendents de disposar d’una cita.
3.1.10 Prec sobre l’esborrany del Ple
Demana que es revise abans d’enviar-se en PDF, perquè en l’anterior s’han imprés
35 pàgines en blanc.

