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3.5 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL REGIDOR DEL GRUP
SOCIALISTA, SR. BORRÀS CHOFRE.
3.5.1 Pregunta sobre l’obra del mur del riu.
Vol conéixer el termini per a visitar i executar l’obra del mur del riu, tenint en compte
que el projecte es va presentar fa mesos
El Sr. Llàcer Gandia, del Grup Compromís, respon que el projecte del mur el té la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) i espera resolució, de manera que fins que no
tinguen el vistiplau no poden fer res. Diu que la CHX també tramita el procediment de
delimitació i, per tant, la previsió d’execució no depén de l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde afig que tant de bo el govern de l’Estat duguera a terme l’obra del riu i
no calguera fer el pegat del mur.
3.5.2 Pregunta sobre el cost de vivendes socials.
Demana el cost exacte de les dos vivendes socials que no s’inclogueren en el
conveni.
La Sra. Alberola Elena, del Grup Compromís, informa que no disposa de la quantia
detallada, però era una obra costosa, a criteri dels tècnics. Comunica que l’Entitat
d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE) actuarà prompte en eixos habitatges, ja que és
responsabilitat seua. Convida un membre de cada grup polític a acompanyar-la a una
reunió amb EIGE el pròxim dia 17.
El Sr. Alcalde recorda que competeix a Conselleria actuar-hi, ja que és la titular dels
habitatges i té la competència i els diners.
3.6 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA LA REGIDORA DEL GRUP
SOCIALISTA, SRA. ALTUR TALENS.
3.6.1 Prec sobre l’enquesta de festes
Demana més participació de l’oposició en estes enquestes i critica que no se’ls
comunicara l’inici ni la durada.
El Sr. Chofre Talens, del Grup Compromís, diu que a la Comissió de Règim Intern
no es va portar la resolució dels procediments a seguir en enquestes ni les característiques
de l’enquesta de festes perquè no estaven encara ultimades. Pensa que si es porta ara al
Ple hi ha prou temps per a participar-hi i conèixer l’opinió dels ciutadans.
El Sr. Alcalde lamenta que alguns regidors acudisquen a les comissions com a
convidats de pedra sense fer preguntes però en acabant les fan en el Ple davant les
càmeres. Pensa que amb eixa manera d’actuar les comissions serien innecessàries. També
critica que es demane informació al govern quan els regidors tenen llibertat de consultar-la
en els departaments.

El Sr. Bononad Sala, del Grup EUPV-AC, assegura que en la Junta de Portaveus
no es va comunicar el contingut ni la data d’inici de l’enquesta. Diu que ell esperava
participar en les preguntes una vegada aprovada la resolució.
El Sr. Alcalde respon que tenia entés que s’havien comentat les preguntes i només
faltava concretar el tema dels animals.
El Sr. Chofre Talens, del Grup Compromís, explica que en la Comissió es va
comentar la resolució sobre les enquestes en general, no la de festes (que s’ha aprovat
hui), però s’han mantingut converses amb els grups polítics, els quals han aportat el que
han considerat convenient sobre l’enquesta de festes, com ara el tema dels animals.

