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PLE 08/02/2016
3.1 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL REGIDOR DEL GRUP POPULAR,
SR. ENGUIX SALES.
3.1.1 Pregunta sobre reunió relativa a zones humides.
Demana informació sobre la finalitat d’una reunió amb el subdirector territorial de
Medi Natural i responsables de l’àrea de Xeresa, Xeraco i Gandia, especialment referida a
l’afectació de la Partida.
El Sr. Llàcer Gandia, del Grup Compromís, aclareix que la reunió era sobre la
marjal de la Safor, que comprén els termes de Gandia, Xeresa, Xeraco i Tavernes fins al riu
Vaca. Explica que els regidors de medi i els alcaldes d’estes poblacions es reuneixen per a
fer una gestió conjunta de la marjal a fi que s’aproven unes normes reguladores per a donar
un ús a este espai natural, amb la col·laboració de la Conselleria, que és la que ha marcat
la delimitació i ha desestimat la inclusió del riu Vaca.
El Sr. Enguix Sales vol saber concretament fins on aplega el límit de la zona humida
quan es fa referència al riu Vaca.
El Sr. Llàcer Gandia assenyala que hi ha una barrera artificial definida per la N332,
però considera que ara no és el moment adequat per a este debat.
El Sr. Enguix Sales replica que precisament ara és el moment, perquè fa falta saber
si el límit és la via del tren o la N332, ja que hi ha moltes fanecades en joc. Diu que el riu no
és una barrera natural i totes les que hi ha són artificials.
El Sr. Llàcer Gandia li recorda que és el moment de precs i preguntes, no d’un torn
de debat.
El Sr. Alcalde creu que parlen de coses diferents: per una part, la delimitació de la
marjal, i per una altra la reunió, en la qual no influeix la delimitació.
El Sr. Enguix Sales considera que la zona humida ha incorporat terrenys agrícoles.
El Sr. Llàcer Gandia, del Grup Compromís, replica que també hi ha zona agrícola
que ha ocupat l’espai de la marjal, però no vol entrar en este debat.
El Sr. Enguix Sales demana que, quan es tracten els temes de marjal, no incloguen
terres que no corresponen.
3.1.2 Prec sobre la brigada agrària.
Proposa una ampliació de la dotació de la brigada agrària, ja que actualment només
disposa de tres operaris especialitzats que s’han de fer càrrec d’un terme extens i de la
nova maquinària, sobretot tenint en compte el període estival amb les corresponents
vacances del personal.

3.2 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA LA REGIDORA DEL GRUP
POPULAR, SRA. PALOMARES FERRER.
3.2.1 Pregunta sobre informació del contracte amb Wifilinks.
Demana que el Sr. Chofre Talens aporte els pressuposts de les empreses que
participaren en la licitació del contracte adjudicat a Wifilinks, així com el detall de la factura
presentada per esta empresa.
El Sr. Chofre Talens, del Grup Compromís, contesta que li facilitarà els pressuposts
i la factura, juntament amb l’acta de recepció de material.
3.2.2 Pregunta sobre el cementeri.
Vol veure el projecte del cementeri per a construir 39 nínxols, així com saber les
empreses participants i l’adjudicatari.
La Sra. Sansaloni Arlandis, del Grup Compromís, diu que la idea és continuar
enterrant en el cementeri, per a la qual cosa s’ha fet un projecte de construcció de 39
nínxols que es pot consultar en Activitats Tècniques. Afig que hi ha consignació
pressupostària i la licitació començarà així que s’acabe d’estudiar el projecte, calcula que en
un parell de setmanes.
3.3 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL REGIDOR DEL GRUP POPULAR,
SR. VIDAL ALMIÑANA.
3.3.1 Pregunta sobre els sectors desprogramats.
Vol saber com afecta als sectors desprogramats la moratòria de la prohibició per a
construir dins dels 500 metres des del litoral.
El Sr. Llàcer Gandia, del Grup Compromís, explica que durant un any estan
suspeses les actuacions noves, de manera que l’Ajuntament està pendent de la resolució
definitiva de Conselleria per a conéixer les línies de treball per als sectors desprogramats
per falta de viabilitat econòmica (sectors 13, 14 i 15). Afig que s’ha reunit amb el director
general d’Urbanisme per a tractar estos assumptes.
3.4 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA LA REGIDORA DEL GRUP
POPULAR, SRA. CISCAR PONS.
3.4.1 Preguntes sobre la Policia Local.
Vol saber els motius pels quals el cap de policia està de vacances en període de
més necessitat, per què la patrulla amb vehicles només té un agent i les raons per les quals
l’ajuntament està tancat de vesprada i de nit. També considera que el cap de policia cobra
desmesuradament per hores extraordinàries i productivitat, i pregunta com ha cobrat 1.350€
euros en productivitat al desembre estant de vacances.
El Sr. Alcalde prega a la Sra. Sansaloni Arlandis que no responga preguntes
relatives a funcionaris concrets, perquè hi veu una persecució i fixació contra eixe funcionari
en especial, que cobra productivitat igual que altres treballadors municipals. Afig que és un
tema reiterat en el Ple i que és una situació idèntica a la del cap de policia anterior.
La Sra. Ciscar Pons nega fixacions, sinó que només demana xifres.
El Sr. Alcalde respon que es poden mirar les xifres, però reitera que és fixació amb
eixe funcionari, que no es tracta d’un polític.

La Sra. Sansaloni Arlandis, del Grup Compromís, respon que la pregunta denota
desconfiança en la capacitat de la Policia Local. Assegura que els policies porten armes i
presten el servei de seguretat als ciutadans, encara que de vegades hi pot haver patrulles
amb nombre imparell però que fan la seua funció perfectament. Nega en redó les
afirmacions d’una una nota treta pel Partit Popular sobre l’existència d’un sol policia
custodiant Tavernes i els demana que consulten el quadrant en les oficines.
Quant a l’obertura de l’ajuntament, diu que fins ara estava obert les 24 hores perquè
eren les dependències policials i hi havia l’armer, però la nova ubicació de les oficines fa
que no siga menester obrir i custodiar permanentment l’ajuntament, sinó solament en horari
d’atenció al ciutadà, horari dels funcionaris i per a l’organització del treball intern. Explica
que està obert tots els matins de dilluns a divendres i les vesprades de dilluns a dimecres,
amb la idea de cobrir comissions i plens. Afig que l’objectiu de tancar dijous i divendres de
vesprada és destinar policia a les oficines de la platja de cara al cap de setmana.
3.4.2 Pregunta sobre el Pla de Mobilitat.
Demana quines actuacions s’han fet en el Pla de Mobilitat, ja que li consta que està
paralitzat.
El Sr. Llàcer Gandia, del Grup Compromís, nega que estiga paralitzat perquè
treballen en diverses actuacions i projectes marcats pel Pla de Mobilitat.
3.4.3 Pregunta sobre una factura d’Econatura.
Vol saber per què una factura d’Econatura de 18.000 euros està presentada en dos
factures de 9.000 euros per la mateixa faena el mateix mes.
El Sr. Llàcer Gandia, del Grup Compromís, explica que l’una afecta tasques de
manteniment en espais naturals i rutes, mentre que l’altra és de dinamització turística. Nega
la fragmentació atesos els objectes diferents de cada una.

