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

PLE 02/02/2015
3.1 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA LA REGIDORA DEL GRUP POPULAR,
SRA. ESCRIVÀ SANCHIS
3.1.1 Pregunta sobre la recaptació dels contenidors de roba.
Arran de la pregunta formulada el Ple passat sobre esta qüestió, Intervenció li ha
comunicat que encara no s’ha rebut res. Vol saber si hi ha més informació.
El Sr. Alcalde respon que encara no li han facilitat la informació que va demanar; així
que la tinga, li la farà arribar.
3.1.2 Prec sobre cobrament d’hores extra i productivitat d’un treballador
municipal.
Recorda que a principis 2014 va preguntar com era possible que un treballador
municipal cobrara en hores extra i productivitat una quantia que qualifica d’immoral (5.484 i
11.550 euros, respectivament), circumstància que ara s’ha tornat a produir. Assenyala que les
retallades per a tothom en el començament de legislatura no afecten totes les persones.
Troba immoral que en un ajuntament amb molts mileuristes, una persona cobre el triple que la
resta, independentment de la responsabilitat que tinga. Considera que pagar eixa suma per
productivitat hauria d’obligar a plantejar-se canviar la persona.
El Sr. Sansaloni Vila, del Grup Compromís-Bloc, diu que ja li ho va explicar en el seu
moment, simplement és que els punts de vista són diferents.
3.2 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL REGIDOR DEL GRUP POPULAR,
SR. VIDAL ALMIÑANA
3.2.1 Prec per a reservar seients del Ple per als cronistes.
Considera que així els ajudarien a acomplir millor la seua funció.
El Sr. Alcalde arreplega el prec.
3.2.2 Prec per a ampliar l’horari de la biblioteca.
Pensa que això és invertir en educació i cultura.
El Sr. Alcalde arreplega el prec.
3.2.3 Pregunta sobre l’empresa del servei de grua.
Vol saber si l’empresa local que fins ara feia el servei de grua continua proporcionantlo o, en cas contrari, d’on és la nova empresa. També pregunta per la ubicació de la nova
grua, del nou dipòsit i quan es traslladaran els vehicles del dipòsit anterior a l’actual.
La Sra. Sansaloni Arlandis, del Grup Compromís-Bloc, explica que es va fer un
procés de licitació i s’ha adjudicat a una empresa d’Antella, de la qual no recorda ara el nom.
Indica que l’empresa momentàniament no pot prestar el servei perquè el depòsit de les noves
instal·lacions de la policia encara no està operatiu, tot i que confia que ho estarà en un parell
de setmanes. Assenyala que, mentrimentres, es manté el servei anterior.
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3.2.4 Preguntes sobre diversa problemàtica policial.
Exposa que a finals de l’any passat un sindicat policial va denunciar que amb els
operatius locals no es podia garantir la seguretat del municipi, opinió ratificada ara per un
informe de prefectura que reconeix no es pogué complir el servei amb els reforços
extraordinaris prevists, tot i que la professionalitat dels efectius féu possible assolir els
objectius. Afig que fins i tot una orde va haver de suspendre serveis de policia. Observa falta
de la seguretat necessària i d’efectius en determinats actes, com ara la cavalcada de Reis o
la festa de Sant Antoni. Comenta també un informe de prefectura sobre la productivitat dels
policies locals per faenes fetes en Cap d’Any, on hi ha oficials i agents, però la productivitat no
s’ajusta a la classificació professional.
Vol saber quin criteri s’ha seguit per a pagar estes productivitats. També demana si
s’ha constituït una junta de comandaments -com es feia abans- amb la finalitat d’assessorar
en les decisions i millorar les necessitats policials. Proposa la conveniència de contractar més
policies en compte de pagar hores extra i productivitats, que ja es comprova que això no és
un fet puntual sinó continuat i estructural. Finalment, vol conéixer si s’han cobert les baixes de
llarga durada de 5 policies locals, els motius d’estes baixes i si el govern s’ha posat en
contacte amb els afectats.
El Sr. Sansaloni Vila, del Grup Compromís-Bloc, diu que no es poden regatejar
efectius de seguretat mai, però reconeix que hi ha actes més complets que altres en temes de
seguretat. Critica que el mateix sindicat que denuncia fou el primer que es va negar a fer
eixes hores, perquè pensava que el govern hauria ser més generós davant la imminència
d’eleccions. Quant als criteris de productivitat, respon que el cap de policia és el que elabora
els criteris, encomana i revisa la faena, ja que és la persona capacitada per a fer-ho.
Assegura que juntes de comandaments se’n fan encara. Respecte de les baixes de llarga
durada, afirma que se’n fa un control en Personal, però que són situacions individuals.
Assenyala que s’ha enviat a Personal un informe per a poder cobrir-les amb interins o
comissionats.
El Sr. Vidal Almiñana vol saber si s’han cobert ja o estan en procés.
El Sr. Sansaloni Vila respon que està en procés, però confia que es produirà
pròximament.
3.2.5 Prec per a la modificació de crèdit destinat a ADISVA
Vol que es porte este tema al pròxim Ple amb la participació de tots els grups, donat
que és l’únic punt de la modificació de crèdits en què han coincidit tots.
3.3 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA LA REGIDORA DEL GRUP POPULAR,
SRA. TUDELA TALENS
3.3.1 Pregunta per les vies per a demanar la informació.
Vol saber quin és el sistema que ha de fer servir per a requerir informació municipal: si
solament verbal, per correu electrònic o -com se li ha indicat adés- per Registre d’Entrada.
El Sr. Alcalde contesta que si la informació es troba en els departaments n’hi ha prou
amb una trucada telefònica o un correu electrònic, però si necessita que s’elabore un informe
s’ha d’adreçar al Registre d’Entrada perquè en quede constància i per a més seguretat.
La Sra. Tudela Talens recorda que al desembre va demanar informació sobre les
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successives modificacions del Pla d’Ajust, però no necessita cap informe exhaustiu,
únicament conéixer les modificacions.
El Sr. Alcalde pensa que en eixe cas és preferible redactar un informe i recorda que
Intervenció elabora informes periòdics per al Ministeri sobre eixa qüestió, que es podrien
consultar.
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