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

PLE 08/04/2015
3.1 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL REGIDOR DEL GRUP POPULAR,
SR. VIDAL ALMIÑANA
3.1.1. Pregunta sobre contractes que afecten l’empresa en la qual intervé el
germà de la regidora de contractació.
Vol saber per què els contractes en què intervé esta empresa els firma
sistemàticament l’alcalde i no la regidora delegada.
3.1.2. Prec sobre la situació en la plantilla de la Policia Local.
Considera que s’han produït una sèrie de situacions preocupants en la plantilla de
Policia Local, com ara el nombre important de baixes o la denúncia d’un sindicat sobre canvis,
assignacions d’hores extra, discriminacions, arbitrarietats, incompliments de plantilla, etc.
També esmenta la situació d’un policia a qui se li ha entregat roba de talles variades i material
deteriorat o inadequat, alhora que assenyala que encara hi ha vestuari i material pendent
d’assignar. Pensa que totes estes circumstàncies faran augmentar la tensió en la plantilla i
per això demana a l’alcalde que investigue les causes i que actue.
3.2 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA LA REGIDORA DEL GRUP POPULAR,
SRA. ESCRIVÀ SANCHIS
3.2.1. Pregunta sobre la licitació dels barets de l’arena de la platja.
Vol conéixer els motius i el responsable que enguany s’haja suprimit de la licitació la
documentació sobre prescripcions de qualitat, que aportava la diferència respecte d’altres
activitats i un turisme de més nivell.
3.2.2. Pregunta sobre hores extra i productivitat d’un membre de la Policia Local.
Diu que hi ha una persona que ha cobrat des de principi d’any 968 euros en hores
extra i 4500 en productivitat, circumstància que qualifica de poca vergonya, greuge
comparatiu i infàmia, perquè amb estos diners es podrien contractar tres policies o
incrementar la productivitats dels mileuristes de l’ajuntament. Es planteja que, havent-hi esta
persona, els altres sobren.
El Sr. Alcalde li avança que esta persona cobra el mateix que l’anterior cap de Policia.
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