SECCIÓ A0: SECRETARIA GENERAL
Activitat 01: Règim Interior, Modernització i Protecció de Dades
Correu electrònic: secretaria@tavernes.org

PLE 12/01/2015

3.1 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA LA REGIDORA DEL GRUP POPULAR,
SRA. ESCRIVÀ SANCHIS
3.1.1 PREC PER A DESTINAR A CÀRITAS LA RECAPTACIÓ DELS
CONTENIDORS DE ROBA
Assenyala que l’associació necessita 4.000 euros i per això fa esta proposta.
El Sr. Alcalde recull el prec i mirarà si és viable.
3.2 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL REGIDOR DEL GRUP POPULAR,
SR. VIDAL ALMIÑANA
3.2.1 PREC PER A SOL·LICITAR LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN LA
POLÈMICA DEL TAXI.
Demana que l’Ajuntament actue per a intentar solucionar el problema de l’intrusisme
en el sector del de taxi a Tavernes, ja que s’ha arribat a agressions físiques, encara que la
potestat és de Conselleria. Afig que estaria bé que redundara en la ciutadania amb
l’establiment de guàrdies de taxi i més control del servei.
El Sr. Alcalde respon que ho farà saber a la Policia Local i demana que es
proporcione a este cos tota la informació disponible.
El Sr. Vidal Almiñana puntualitza que, a banda de l’actuació policial, seria convenient
també la participació de l’Ajuntament per a facilitar l’entesa.
La Sra. Sansaloni Arlandis, del Grup Compromís Bloc, reitera que els taxis no són
competència municipal i assenyala que és un problema antic, tot i que lamenta profundament
les agressions produïdes. Diu que l’Ajuntament pot insistir davant la Conselleria per a un
millor funcionament del servei, però no pot actuar en casos concrets i puntuals.
El Sr. Secretari informa que la Llei Valenciana de Mobilitat atorga la competència
sobre els taxis a la Conselleria d’Infraestructures, i Tavernes forma part de l’àrea conjunta
Safor/Gandia, però la regulació ha passat a l’àmbit autonòmic des de 2011.
El Sr. Vidal Almiñana comenta que ha contactat amb les direccions territorial i
general, i que estan obertes a acords sobre la regulació que beneficien els ciutadans de
Tavernes. Apunta que tot el que passa dins de Tavernes quant a agressions és
responsabilitat de l’Ajuntament, malgrat que la potestat sancionadora és de Conselleria.
La Sra. Sansaloni Arlandis puntualitza que no ha pretés dir que l’Ajuntament no hi té
res a veure, sinó que les agressions són responsabilitat de les persones.
El Sr. Alcalde informa que alguns representats del taxi han acudit a l’Ajuntament, el
qual s’ha posat en contacte amb l’administració autonòmica competent, però estaria bé que
els ajuntaments pogueren dir la seua en estos assumptes de llicències, de zona, etc.
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3.2.2 PREC PER A FER POSSIBLE L’ACABAMENT DEL CENTRE D’ADISVA.
Prega encaridament que tan prompte com siga possible es faça la modificació de
crèdit necessària per a enllestir el centre d’ADISVA
El Sr. Alcalde contesta que la modificació està preparant-se, però que no ha sigut
possible dur-la al Ple de gener.
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