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3.2 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA LA REGIDORA DEL GRUP
POPULAR, SRA. CISCAR PONS.
3.2.1 Prec sobre la consulta popular de festes
Hi està d’acord però prega que no es faça solament de manera telemàtica, a fi que
puga participar-hi tothom. Així mateix, vol que estes iniciatives es facen extensibles als
pressuposts, a la pintura dels passos de vianants, a la piscina coberta, a l’escoleta de la
platja, etc.
La Sra. Mifsud Estruch, del Grup Compromís, contesta que la consulta es farà tant
de manera telemàtica com a través de punts d’informació, a fi que hi puguen participar tots.
3.3 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL REGIDOR DEL GRUP POPULAR,
SR. VIDAL ALMIÑANA.
3.3.1 Pregunta sobre l’adjudicació de la ràdio municipal.
Vol saber si ja estan definits tant el projecte de gestió directa com el reglament.
Desaconsella començar les obres sense saber si l’edifici és l’idoni, ja que la seua situació
jurídica és de donació i seria lamentable que, després de fer-hi obra, no es poguera utilitzar
per no ser-ne el titular. Respecte a la gestió, no vol que es repetisca el cas de les oficines
policials, on estan fent obres encara.
El Sr. Chofre Talens, del Grup Compromís, comenta que el projecte de la ràdio naix
de la demanda social originada després que la Generalitat tancara la ràdio anterior. Explica
que la gestió ha de ser directa, obligatòriament, i que s’han fet i es faran reunions sobre el
tema. Assegura que el tema jurídic està resolt després de l’informe del secretari sobre
directrius, i ara cal buscar un model de ràdio no deficitària. Quant a l’elecció del lloc,
reconeix que hi havia llocs més idonis però eren inassumibles econòmicament, de manera
que després de descartar-ne uns quants es va triar la ubicació inicial de l’antiga ràdio,
gràcies al suport de les associacions locals, que han acceptat compartir despatxos.
El Sr. Alcalde apunta que els serveis s’han de prestar de manera directa i això
implicaria per a l’Ajuntament fer un augment de plantilla, cosa impossible legalment a hores
d’ara. Anuncia que les Corts Valenciana treballen en canvis normatius per al sector
audiovisual.
El Sr. Chofre Talens, del Grup Compromís, reprén la intervenció explicant que s’ha
intentat comptar amb el moviment associatiu per a fer una ràdio pròxima al ciutadà i amb
uns mínims de qualitat, encara que part de la programació està per perfilar.
El Sr. Vidal Almiñana considera que no li han contestat res del que ha preguntat,
que són dos coses: una, si hi ha projecte de gestió i reglament acabat per al funcionament
de la ràdio; i dos, si el lloc és l’idoni des del punt de vista jurídic (no tècnic), tenint en compte
que l’edifici és fruit d’una donació.

El Sr. Alcalde entén que és idoni, ja que l’edifici es destina a activitats socials en
favor del municipi, com ara una ràdio.
El Sr. Chofre Talens respon que el projecte de gestió està treballat en l’aspecte
jurídic i legal, i està quasi acabat l’aspecte econòmic, de manera que falta perfilar l’aspecte
de gestió. En este sentit assenyala que ha mantingut diverses converses amb el secretari
per a fer el servei viable i ha vist moltes propostes.
El Sr. Bononad Sala, del Grup EUPV-AC, exposa que en 1979 hi hagué una
reclamació de la família de la donant en què sol·licitava la devolució de l’antic hospital
perquè no complia la funció assenyalada. Es va elaborar un informe en què s’explicava que
el concepte pobres i desvalguts no tenia el mateix sentit en el segle XX i n’hi havia prou
amb que tinguera un ús social, sempre destinant-hi una part per als jubilats. Afig que el local
s’amplià a altres continguts, com una sala de xarrades, i la família va retirar la reclamació.
Diu que actualment només queda un descendent.
El Sr. Vidal Almiñana, del Grup Popular, comenta que la família sol vindre a
Tavernes, on té diverses propietats. Afig que només pretén que tingueren present que
l’acció social ha d’estar clara.
3.3.2 Pregunta sobre una resolució de Conselleria i el sector 6
Vol saber com afecta a la gestió directa del sector 6 la resolució de la Conselleria
d’Habitatge que obliga a retirar 500 metres les urbanitzacions respecte de la línia de costa i,
d’altra banda, la possible paralització d’urbanitzacions.
El Sr. Llàcer Gandia, del Grup Compromís, respon que els tècnics municipals
consideren que és possible tirar avant el projecte mitjançant la gestió directa.
3.4 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA LA REGIDORA DEL GRUP
POPULAR, SRA. PALOMARES FERRER.
3.4.1 Pregunta pels criteris d’atorgament de la consergeria de la piscina a
Tecniverd.
Vol conéixer els criteris pels quals s’ha adjudicat a Tecniverd la consergeria de la
piscina durant dos mesos per més de 6.000 euros.
El Sr. Llàcer Gandia, del Grup Compromís, explica que, arran d’un informe conjunt
del secretari i del cap de personal sobre restriccions en la contractació temporal de
personal, es va haver de contractar una empresa externa per a les funcions de consergeria
de la piscina. Indica que es va demanar pressupost a tres empreses i es va triar la més
econòmica. Tot seguit, entrega a la regidora popular documentació sobre el que costaria el
lloc de treball actualment, una nòmina dels treballadors i un albarà amb horaris de treball.
3.4.2 Pregunta sobre l’adjudicació de l’emissió dels plens
Vol conéixer l’empresa adjudicatària, el cost i els criteris d’atorgament.
El Sr. Chofre Talens, del Grup Compromís, respon que s’ha fet mitjançant una
subvenció de la Diputació, amb un cost de 11.600 euros, que comprén el sistema de
streaming, la modificació de la microfonia, un canó de projecció i una pantalla per a altres
usos. Explica que es tracta d’un contracte menor que s’ha adjudicat, després d’estudiar
diverses opcions, a l’empresa local Wifilinks SL, dedicada al control d’accés a Internet i a

càmeres de videovigilància. Afig que el procediment el va dur ell mateix directament.
3.4.3 Pregunta per les vacances i retribucions del cap de la Policia Local.
Diu que la regidora de Seguretat va assegurar que cap policia podria agafar
vacances quan volguera, especialment durant la celebració d’esdeveniments multitudinaris
en la població. Pregunta per què s’ha permés l’absència del cap de la Policia Local durant
estes festes. A més, recorda que esta persona ha cobrat enguany (sense comptar
desembre) 16.400 euros de productivitat i 1.100 en hores extra. Demana també que
s’actualitze el decret de substitució de 2013, perquè hi ha circumstàncies que no es
produeixen actualment.
La Sra. Sansaloni Arlandis, del Grup Compromís, respon que és un treballador que
ocupa un càrrec de responsabilitat alta, amb molta pressió, que té dret -com tothom- al seu
període de vacances. Afig que encara continua en eixa situació i que s’hi incorporarà
pròximament.
El Sr. Benavent Navarro, del Grup Compromís, considera que és una pregunta
reiterada del Partit Popular. Indica que esta persona –com altres- té productivitats
assignades per la seua tasca i el govern no està fent res que no haja fet el PP abans, ni ha
pagat més que un altre poble semblant. Suposa que d’ací a uns quants mesos tornaran a
preguntar la mateixa cosa que ja s’ha explicat anteriorment. Assegura que no li sap greu
pagar estes coses perquè les considera prou justificades.
El Sr. Alcalde afig que s’ha explicat tantes voltes que pareix que no ho volen
entendre.
3.5 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL REGIDOR DEL GRUP POPULAR,
SR. ENGUIX SALES.
3.5.1 Pregunta per la situació dels camins del Tancat i de la Séquia de la Bova.
El Sr. Escrihuela Altur, del Grup Compromís, contesta que el tema el té ara el
departament de medi ambient de la Diputació, i estan esperant l’estudi geològic dels camins
per a actuar.
El Sr. Alcalde afig que també estan pendents de canvis en l’organigrama d’ens
estatals (comissari d’aigües, Confederació Hidrogràfica, etc.), tot i que fins ara estos
organismes no se n’han volgut fer càrrec.

