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

PLE 02/02/2015
3.7 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA LA REGIDORA, SRA. VERCHER
GONZÁLEZ
3.7.1 Prec d’agraïment pel suport a la moció dels bous
Agraeix al Grup Compromís-Bloc el vot a favor malgrat la seua incoherència.
3.7.2 Pregunta sobre demandes de la Policia
Explica que recentment s’ha reunit una Mesa de Negociació per a tractar unes
demandes de la policia, que es van desestimar. Afig que es va anunciar un decret per a
imposar unes condicions a la policia, i vol saber si s’ha realitzat, està pendent o s’ha descartat
per a no enfrontar-se amb el col·lectiu policial.
El Sr. Alcalde respon que no s’imposa res, que en la Mesa es demanaren coses
il·legals, no s’aplegà a cap acord i, en conseqüència, s’aplica la normativa.
El Sr. Benavent Navarro, del Grup Compromís-Bloc, afig que es segueix negociant
per a arribar a un acord.
La Sra. Vercher González entén que no s’ha fet cap decret i espera que es negociarà
i no s’imposarà, encara que el govern sol imposar i després menteix.
El Sr. Benavent Navarro ho nega i diu que això és el criteri de la regidora únicament.
El Sr. Alcalde indica que la veritat política té moltes interpretacions.
La Sra. Vercher González replica que la veritat en majúscules només té un camí,
però la mentida moltes interpretacions.
El Sr. Alcalde assenyala que eixa és la veritat de la Sra. Vercher.
3.7.3 Prec per a la modificació de crèdit per al centre d’ADISVA
Demana que en el pròxim Ple es presente la modificació de crèdit per al centre
d’ADISVA només amb la quantitat necessària.
La Sra. Sansaloni Arlandis, del Grup Compromís-Bloc, amb relació als precs sobre la
modificació de crèdit ADISVA, vol aclarir que les modificacions de crèdit que pretenia el
govern eren per a pintar passos de vianants, mobiliari urbà i senyalització, inversions en parcs
i jardins, embornals, restauració del cementeri, escola de música i edificis educatius, canvi de
plaques dels semàfors, rehabilitació de vivendes socials i vehicle per a vigilància agrària.
Considera que ninguna d’estes mesures és populista ni busca vots.
3.7.4 Pregunta sobre despeses en mitjans de comunicació
Vol conéixer, si pot ser en el pròxim Ple, la quantitat gastada en mitjans de
comunicació en els darrers sis mesos (premsa, revistes, ràdio, televisió, webs, etc.).
El Sr. Alcalde respon que no hi ha problema però la Sra. Vercher pot fer la seua faena
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de fiscalització preguntant a Intervenció.
La Sra. Vercher González vol que es porte la informació al Ple per a més
transparència.
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