BANDO
FEM POBLE
Benvolguts veïns i veïnes, des de l'actual equip de govern, i jo com el vostre Alcalde,
vull compartir i informar de la situació de diversos punts de màxim interés per al bon
desenvolupament de la vida municipal de Vilallonga:
Pressupost 2014 i pague subvencions a les associacions.
Per a tenir uns pressupostos plurals i on es reflectisca l'opinió de les diferents veus que
conviuen en el poble, aquesta vegada, hem oferit l'oportunitat tant als dos partits polítics
PP i BLOC-Compromís, com als representants de les associacions, a presentar els
suggeriments que creen oportunes, en aquest cas, mitjançant pressupostos participatius.
Com tots sabeu, sense l'aprovació d'aquests pressupostos, és difícil dur a terme moltes
de les gestions que realitza un ajuntament, com el pagament de les subvencions, i és per
açò, que en honor d'aconseguir el bon funcionament creiem que han de tirar endavant.
Així, que el proper dimarts 12 d'agost portarem a plenari els pressupostos del 2014 per
a la seua aprovació, la qual cosa permetrà el pagament de les subvencions a totes les
associacions que de forma altruista i desinteressada treballen pel bé de Vilallonga.
Línia d'alta tensió camp de futbol
En l'últim plenari també quedà, damunt de la taula, per tercera vegada, desestimar les
al·legacions dels propietaris en contra de l'expropiació d'un total de 8 m2 per a poder
instal·lar els pals i així desviar la línia d'alta tensió del camp de futbol.
És un tràmit necessari per a poder continuar amb el desviament de la línia i que compta
amb tots els informes tècnics favorables. Dilatar el tema en el temps solament condueix
a retardar l'engegada del camp de futbol i dificultar la labor de l'associació de futbol i
els molts xiquets que en ella aprenen esport i valors humans.
Junta de Govern Local
El BLOC-COMPROMIS va presentar fora de termini, per al seu debat en el plenari
ordinari de juliol, la proposta de la supressió de la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local és un òrgan format per l'Alcalde i tres regidors més. És
l'equip de govern de l'Alcalde i des que hi ha democràcia a Vilallonga que el nostre
ajuntament té Junta de Govern Local. El BLOC-COMPROMIS proposa, entenem
erròniament, la seua supressió. Per què proposen ara que se suprimisca si quan
formaven part de la Junta de Govern Local els semblava bé la seua existència? Per què
no fan més que intentar paralitzar l'acció de govern?

Comissió informativa d'Economia i Hisenda del passat divendres 8 d'agost.
Abans de portar els pressupostos a ple per a la seua aprovació, és legalment necessari
convocar la comissió informativa d'Economia i Hisenda on es debaten els mateixos amb
els grups de l'oposició, PP i BLOC-COMPROMIS.
Sorprenentment cap dels dos grups presente proposada alguna a la proposta de
pressupostos del 2014.
D'altra banda, la Secretària va demanar als allí assistents, signaren la notificació com
que havien sigut convocats al Plenari de pressupostos del pròxim dimarts, com tots ells
sabien, al que el portaveu del BLOC-COMPROMIS Alfred Giner es va negar, exigint
que li se comunicara, per correu certificat per d'aquesta forma, intentar dilatar la
convocatòria i per tant la realització del plenari.
Tots els altres presents, inclòs Santi Alberca regidor del BLOC-COMPROMIS, van
signar la convocatòria.
Intentar paralitzar l'Ajuntament, perjudicant els veïns amb aqueix tipus d'actituds és el
que ens agradaria poder evitar, convidant als grups de l'oposició a ser responsables, a no
fer política de la gestió diària, a fer poble tots junts. Per a açò aquest Alcalde proposa el
següent.
Proposada d'aquest Alcalde
Aquest Alcalde, al costat del seu equip de govern, proposa a la resta dels regidors de
l'ajuntament que ens dediquem tots a fer poble, i no política.
És nostre haver de com a ciutadans, treballar per al poble que ens ha triat, apartant
diferències polítiques perquè abans de res som veïns de Vilallonga i ens devem al nostre
poble.
Per tant aquest Alcalde proposa tant al PP com al BLOC-COMPROMIS que entre tots
fem poble i no inútils batalles polítiques i per a açò proposa en interés de tots els veïns
de Vilallonga el següent:
1) Aprovació dels pressupostos municipals del 2014 per a seguir avançant i pagar a les
associacions.
2) Finalitzar els tràmits per a desviar la línia d'alta tensió perquè el camp de *futbol siga
un projecte plenament operatiu.
3) Enfront de la proposta de supressió de la Junta de Govern Local, aquest Alcalde
ofereix a cada grup de l'oposició un lloc en la mateixa, independentment del color
polític. Un lloc per al PP, un altre per al BLOC-COMPROMIS, i un altre per al PSOE.
Així sota la Presidència d'aquest Alcalde tindríem tots els grups l'oportunitat de treballar
pel bé dels nostres veïns, de tirar del carro, de tractar, conéixer, debatre i accelerar tants
projectes amb els quals s'estan treballant i beneficien al poble:pressupostos,subvencions,
inversions, pla d'ocupació local, reducció del dèficit, finalització del camp de futbol,
pagament de les subvencions, etc, etc.
Crec sincerament que és el moment de demostrar-li als nostres veïns els quals són els
nostres interessos i prioritats, de deixar les inútils batalles polítiques a un costat,
d'acostar tots el muscle i de fer poble. Els nostres veïns i associacions ho fan cada dia,
ara ens toca a nosaltres.

Fem poble, els nostres veïns ens ho agrairan.
L'ALCALDE
Enrique Llorca Miñana
Vilallonga a 11 d'agost del 2014

