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Àngels  Belloch  i  Aguilar,  regidora  i  portaveu  del  grup  municipal  Bloc  Nacionalista  Valencià  de 

l’Ajuntament  d’Alboraia  amb  dni  29175282-n  i  amb  adreça  de  l’Ajuntament  d’Alboraia  a  efectes  de  

notificació , 

EXPOSA

En l’exercici de les meues funcions com a regidora

DEMANA

Que  en  la  pròximes  convocatòries  de  les  comissions  informatives  del  mes  de  desembre  de  2010  ens  

informen dels següents temes:

1. Ens  agradaria  saber  si  ja  tenen  els  resultats  de  l'enquesta  sobre  les  festes  a  les  diferents  

associacions/unitats de l'Ajuntament implicades en les festes. Si ja està fet ens agradaria conéixer  

els resultats.

2. Volem saber en quina situació es troba la tramitació l'ordenança de contaminació acústica.

3. Volem saber en quina situació es troba la tramitació del pri del centre històric modificat.

4. En la comissió de setembre a una pregunta sobre els locals municipals buits que hi ha a Rei en 

Jaume, ens van dir la quantitat de locals buits i ens van dir que els tècnics de l'ajuntament estaven 

estudiant l'ús que es podia donar a eixos locals. Ens agradaria saber quines gestions s'han fet fins  

ara.

5. Pactem nord. Ens agradaria que ens informaren sobre la participació de l'Ajuntament d'Alboraia en 

aquesta  entitat  supramunicipal.  Ens  agradaria  saber  què  ha  aportat  l'Ajuntament  d'Alboraia  

(econòmicament,  recursos  humans,  recursos  materials,  etc)  a  Pactem  Nord,  i  en  quines 

activitats/iniciatives/programes,etc de Pactem Nord ha participat l'Ajuntament d'Alboraia. 

6. En el seu moment es va realitzar un "estudi pilot de la discapacitat en el municipi d'Alboraia"per  
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part  del  Departament  de  Benestar  Social.  Ens  agradaria  saber  arran  d'eixe  estudi  quines 

activitats/iniciatives/programes,etc ha realitzat l'Ajuntament d'Alboraia.

7. Valenbisi. Ens digueren que després del pont de desembre iniciarien contactes amb l'empresa. Ens 

agradaria conéixer si hi ha novetats sobre aquest tema (quines són les novetats i quines condicions  

planteja l'empresa)

8. En la comissió d'urbanisme de novembre vam manifestar que alguns veïns de la zona de la nova 

estació del  poble  (Canonge Julià)  ens  comentaren que en les  diferents  reunions amb l'equip de  

govern els havien manifestat que no tindrien molèsties acústiques i que per contra es trobaven amb 

molèsties acústiques per la megafonia, pas del metro i extractors d'aire. En la comissió de novembre  

vam preguntar fins que punt eren "normals" les molèsties en el període de proves i si a la llarga  

desapareixerien. En qualsevol cas manifestàrem que ens avaluaren les possible molèsties acústiques 

i s'eliminaren. Ens agradaria saber quines gestions ha fet l'equip de govern al respecte.

9. En diferents ocasions el Bloc ha preguntat sobre les connexions dels veïns/particulars als col·lectors 

(dubtes d'alguns d'ells sobre si han de pagar de la clau de pas cap a fora; despesa important; petició 

de major coordinació per a no obrir un mateix carrer en diferents ocasions; pròrroga del termini;  

etc).  L'equip de govern ens va dir  que estudiarien diferents possibilitats  perquè hi  haguera més  

coordinació, fóra més econòmic, inclús en alguns casos semblava que la connexió seria díficil o  

quasi impossible. Ens agradaria que l'equip de govern ens informara de les gestions que han realitzat  

sobre aquest tema i sobre els diferents aspectes que hem explicat/enumerat en aquesta pregunta.

10. Fundació  per  Alboraia,  ens  agradaria  saber  quan  es  plantejarà  una  reunió  de  patrons  i  volem 

demanar que la documentació de la dita reunió arribe als patrons amb el temps suficient per al seu  

estudi.

11. Ens agradaria saber quanta gent hi ha en llista d'espera en els programes "menjar a casa" i "servei  
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d'ajuda a domicili"

12. Ens agradaria saber quina és la situació de l'Ajuntament d'Alboraia amb Claros. Es a dir:

1. Deute per diferents conceptes (de les dos parts)

2. Pagaments que s'estan fent, per quins conceptes i a quins exercicis fan referència

3. Hi ha algun procediment judicial començat a iniciativa de l'Ajuntament o de Claros?

4. L'equip de govern està realitzant algun tipus de negociació amb l'empresa?

13. Ens agradaria saber el procediment que es seguira per a la substitució de la que fins ara la jutgessa 

de pau.

14. Poden haver sigut incidents puntuals però preguem que s'intente evitar en el futur. Fan referència als  

pilons abatibles de la plaça de la Constitució i de Rei en Jaume. Sembla ser que en un soterrar de 

principis de desembre els pilons de la Constitució no es pogueren baixar. En l'altre cas en el passatge 

Rei  en  Jaume,  el  piló  no  va  poder  ser  abaixat  davant  de  la  necessitat  d'entrada  d'un  vehicle  

d'emergència.

15. En el ple ordinari de setembre de 2010 vam preguntar i vam demanar que prengueren mesures per la  

grua que preocupa als veïns dels carrers Benaguasil; carrer Joan Baptista Basset i  carrer metge  

Llistar  i  sobre  altres  temes que afecten a aquests  veïns  de la  zona.  Ens agradaria  saber  quines  

gestions han fet sobre...

1. La grua,  els  veïns estan preocupats i  volen que es  retire i  que fins  que es retire  es  faça el  

manteniment corresponent per a evitar problemes.

2. Els  solars  de  la  zona  continuen  tenint  brossa  i  en  alguns  casos  també  tenen  material  de 

construcció. Els veïns volen que tots els solrs tinguen el manteniment corresponent per a evitarr 

problemes  com la  brossa  i  els  muntons  de  materials  de  construcció.  També  es  planteja  la 

possibilitat d'habilitar els solars com a aparcaments.
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16. Ens agradaria que ens informaren del seguiment de les queixes veïnals sobre possibles desperfectes  

en les propietats provocats pel soterrament de vies. Ens agradaria saber

1. S'ha respots per escrit totes les queixes/escrits veïnals?

2. Ens agradaria conéixer el llistat dels possibles registres d'entrada referits a aquest tema i quina 

ha sigut la resolució.

17. Voldríem que ens aclariren i confirmaren dubtes que el Bloc va plantejar sobre dades numèriques en  

la  comissió  especial  de  comptes  que  feien  referència  al  compte  general  de  l'any 2009,  són  els  

següents:

1. pàgina 411 volíem que ens confirmaren si els 14.395.841 euros de deutes a curt termini estan 

inclosos en esls 22.920.820 euros d'inversions o no.

2. pàgina 412. Volem saber quina és la situació (prorrogades, han renunciat a la pròrroga, etc.) de  

les 3 opcions de compra de Vera de les quals no consta la pròrroga.

3. pàgina 412. Ens agradaria saber a què fan referència els 2.845,76 euros de despeses de personal  

i els 509.319'21 euros de serveis exteriors de ANC.

4. pàgina  413.  Ens  agradaria  saber  a  què  fan  referència  els  resultats  negatius  dels  exercicic  

d'Alboraia Marina Nova SL i Gesión mixta de viviendas d'Alboraia SL.

Atentament, 

Àngels Belloch i Aguilar

Alboraia, a 02 de desembre de 2010       
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