Grup municipal MÉS ALGEMESÍ
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grupmunicipal@mesalgemesi.com

2568/1986, sobre la rampa del pàrquing,

En Josep Antoni Bermúdez i Roses, portaveu del Grup Municipal MÉS ALGEMESÍ,
amb document d’identitat número xxxxxxxx-X s’adreça a vosté i

EXPOSA QUE:
En declaracions recents a la premsa –LEVANTE-EMV de data 18 del present mesl’Alcalde, en relació al problema de la rampa d’entrada del pàrquing del Mercat que
malgrat estar en el projecte no està construïda, afirmava que: “ya existe un acuerdo con
Iberdrola”, així com “lo único que está pendiente es una autoritzación de la compañía”.
Donada la repercussió negativa que pot tenir per a l’obra i per a la venda de les places
del pàrquing el fet que no es puga construir aquesta rampa o no es puga construir abans
de la recepció de l’obra, i donat que el millor és aclarir de manera fefaent aquesta
qüestió, aquest regidor, en virtut del que indica l’article 97 del Reial Decret 2568/1986 en
el seu punt 7 i li formula al senyor Alcalde les següents PREGUNTES per tal que les
conteste en la propera sessió plenària:
1. ¿Des de quan és l’Ajuntament conscient del problema?
2. ¿Des de quan s’estan fent gestions al respecte?
3. ¿Quin tipus de gestions administratives documentades –és a dir no verbals- s’han
dut a terme per part de l’Ajuntament?
4. ¿Quines són les raons que addueix Iberdrola per no haver donat abans
l’autorització
5. ¿De quina data és l’acord al qual fa referència el Sr Alcalde?
6. ¿Amb qui o quins responsables d’Iberdrola s’ha signat l’acord?
7. ¿En que consisteix l’acord i quina constància material hi ha de l’acord?
8. ¿A nivell administratiu municipal aquest acord ha estat aprovat per una Resolució
d’Alcaldia, Acord Junta de Govern Local...?
9. ¿Ha exigit o obtés Iberdrola alguna contraprestació econòmica directa o indirecta
per part de l’Ajuntament, o algun altre tipus de contraprestació?
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10.¿Existeix algun pressupost sobre les despeses per a solucionar el problema? En
cas afirmatiu ¿quin és?
11.¿Les despeses que comporten eixes solucions tècniques adoptades les assumeix,
Conselleria, l’empresa constructora, Iberdrola o l’Ajuntament?
12.¿Quan està previst que comencen eixes actuacions i quina és la duració prevista?
13.En cas de no poder fer-se la rampa prevista en el lloc previst ¿Quina és la
alternativa o alternatives previstes?
14. En cas de no poder fer-se aquesta rampa o altra alternativa ¿Contempla
l’Ajuntament la possibilitat de rebre, inscriure l’obra, vendre les places del primer i
posar en funcionament el pàrquing, tot i que siga provisionalment, amb una
única rampa?
15.¿Quines serien les possibles repercussions legals a l’hora d’inscriure l’obra en el
registre o en el procés de venda de no estar construïda la segona rampa en el
moment de rebre l’obra de Conselleria
A més a més, a l’empar del que indica l’article 97 del Reial Decreto 2568/1986 en el seu
punt 6 li formula al senyor Alcalde els següents PRECS per tal que els atenga en la
propera sessió plenària:
1. Que aporte prova o proves documentals relativa a totes les gestions anteriors a
aquest acord per tal de poder ser consultades
2. Que aporte prova documental de l’acord amb Iberdrola, i a ser possible còpia del
mateix, per tal que l’oposició puguem estudiar i valorar l’esmentat acord.
3. Que aporte també qualsevol altra prova documental que siga interessant sobre les
qüestions abans plantejades i que ens ajude a aclarir el tema
Per tot això, el sotasignant

SOL·LICITA QUE:
En virtut de l’article 97 del Reial Decreto 2568/1986 en la propera reunió del Plenari
conteste aquestes preguntes i atenga aquests precs.
Algemesí, 20 de gener de 2012.

SR ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
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