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PLE 12/01/2015

3.6 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA LA REGIDORA SRA. VERCHER
GONZÁLEZ
3.6.1 PREGUNTA SI LA CAVALCADA DE REIS COMPLIA LES MESURES DE
SEGURETAT EXIGIBLES
El Sr. Sansaloni Vila, del Grup Compromís-Bloc, diu que sempre que es fa esta
classe d’actes patrocinats per l’Ajuntament es posa en marxa el dispositiu de seguretat
policial i es fan les reunions amb tots els implicats.
La Sra. Vercher González pregunta si això significa que en la cavalcada estaven
presents els serveis d’emergència (Protecció Civil, ambulància, bombers i policia).
El Sr. Sansaloni Vila confirma que es va avisar Protecció Civil, tot i que la seua
presència és voluntària i és possible que no hi poguera anar. Sobre l’ambulància, diu que es
troba a Tavernes de la Valldigna, tot i que la reducció de la Conselleria fa que no puga donar
l’atenció adequada.
La Sra. Vercher González replica que l’ambulància és un servei que ha de contractar
l’Ajuntament. Pensa que el Sansaloni està mentint.
El Sr. Alcalde li demana que concrete la pregunta.
La Sra. Vercher González vol saber si la cavalcada complia les mesures de
seguretat. Contra el que assegura el regidor, ella creu que no, perquè hi va ser present i
faltava Protecció Civil, ambulància i bombers, mentre que la dotació policial era –al seu parerescassa. Comenta que membres de l’organització pujaren dalt de tot de l’ajuntament a
disparar els focs artificials i pregunta si la policia n’estava informada. També vol saber qui
coordinava els efectius perquè el cap de policia no hi era, malgrat cobrar productivitat.
Assegura que no hi havia cap ambulància, perquè estigueren esperant-ne una sense resultat
per a una dona ferida i hagueren d’acompanyar-la els policies a l’hospital. Conclou dient que
no es complien les mesures de seguretat.
El Sr. Alcalde diu que hi ha en una disparitat d’opinions: el Sr. Sansaloni creu que es
complien les mesures de seguretat i la Sra. Vercher considera que no. Afig que el cap de
policia no ha d’estar necessàriament en tots els actes, sinó que hi ha un oficial i un inspector
al capdavant. Quant a la dona ferida, assenyala que s’han posat en contacte amb ella per si hi
ha responsabilitat de l’Ajuntament o dels qui dispararen el castell. Pensa que la cavalcada va
eixir bé, però hi veu un interés a criticar i a donar una visió negativa de l’acte.
La Sra. Vercher González replica que no ho fa per criticar sinó per la seguretat de les
persones, i que no es tracta d’opinions sinó de fets.
3.6.2 PREC PER A RECLAMAR VERITAT EN LES RESPOSTES
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Considera que si es contestara la veritat, els debats no s’allargarien tant i hi hauria
més transparència.
El Sr. Alcalde respon que la Sra. Vercher vol la seua veritat, però cada u té la seua
pròpia veritat en política.
La Sra. Vercher González replica que en política també hi ha gestió.
El Sr. Alcalde contesta que en el Ple es fan debats polítics i s’alegra de no coincidir
amb ella.
La Sra. Vercher González reitera que no hi hagué seguretat en la cavalcada, que això
no és cap mentida.
El Sr. Alcalde recorda que la Llei de Bases de Règim Local i el ROF són disposicions
estatals, no invencions de l’alcalde, que regulen l’apartat de precs i preguntes d’una
determinada manera, i la funció de l’alcalde és fer complir les lleis, encara que no hi estiga
d’acord.
r
La Sra. Vercher González respon que l’alcalde les aplica quan li interessa per a
aprovar un pressupost en junta de govern local, i va en contra de la Llei de Bases perquè no
està ben formulada, però l’aplica quan li convé.
El Sr. Alcalde cita la frase d’un polític català famós: “Quin baix to, quin baix nivell, de
veritat, força preocupant”.
La Sra. Vercher González assegura que la frase que aplica l’alcalde és la de Groucho
Marx: “Tinc uns principis i, si no li agraden, en tinc uns altres”.
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