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3.1 Precs i preguntes que formula el regidor del Grup Popular, Sr. Enguix
Sales.
3.1.1 Pregunta sobre reunió amb Diputació referida als camins rurals.
Vol saber el resultat d’eixa reunió, a la qual no va ser convidat a assistir, malgrat
haver expressat la seua voluntat de ser-hi present.
El Sr. Escrihuela Altur, del Grup Compromís, respon que el Sr. Enguix va ser
convidat a la reunió però va declinar per motius de faena. Respecte al resultat, informa que,
davant la falta de diners i la impossibilitat de l’Ajuntament d’assumir el cost, es va acordar
ajuntar-se les tres institucions (Conselleria, Diputació i Ajuntament) per a adreçar-se al
Ministeri, que és el competent en esta matèria. Així mateix, assenyala que la Diputació es
va oferir a fer un estudi geològic sobre el fons dels camins.
El Sr. Enguix Sales afirma que no és certa l’afirmació que el convidaren i assegura
que el Sr. Escrihuela li va proposar acompanyar-lo i ell va acceptar amb la condició que
l’avisara amb temps per a arreglar-se la faena, i li exigeix que no pose en boca seua coses
que no dit. Diu que sempre ha estat i estarà disposat a deixar la faena per a donar servei a
Tavernes.
El Sr. Escrihuela Altur insisteix que li va comentar que eixa setmana farien la reunió
però el Sr. Enguix va respondre que li era impossible assistir-hi per motius de faena.
3.2 Precs i preguntes que formula la regidora del Grup Popular, Sra. Palomares
Ferrer.
3.2.1 Pregunta sobre l’institut Jaume II El Just.
Recorda que, durant el govern del Partit Popular, es va edificar l’institut Valldigna, una
infraestructura fonamental i sense cost per als vallers, però actualment l’altre institut, el Jaume
II, presenta una situació deplorable. Demana gestions davant instàncies autonòmiques per a
la rehabilitació de les instal·lacions, ara que hi ha sintonia entre govern local i autonòmic.
El Sr. Alcalde respon que eixa mateixa sintonia ha existit durant vint anys però és
ara quan els populars es preocupen pel tema. Diu que la col·laboració amb la Conselleria és
total i que s’han fet diverses reunions, a banda que hi ha en preparació un pla integral per a
objectivar criteris i la idea és incloure l’institut en eixe pla. Assegura que no s’hi han fet
obres des que es va inaugurar i, encara que s’emprendran reparacions menors, faran força
per a aconseguir una rehabilitació integral després de seguir tots els tràmits preceptius.
3.2.2. Prec per a col·locar paviment de cautxú en l’Escola Víctor Calatayud
A requeriment dels pares, proposa col·locar paviment de cautxú en el pati, a fi
d’evitar caigudes i accidents dels xiquets.
La Sra. Ferreres Gil, del Grup Compromís, respon que l’escola és nova i compleix
tota la normativa. Afirma que els xiquets cauen bacs en molt llocs i no es pot posar cautxú

per tot arreu. També considera que hi ha inversions més necessàries en la població.
3.3 Precs i preguntes que formula el regidor del Grup Popular, Sr. Vidal
Almiñana.
3.3.1 Pregunta sobre factura de cartelleria.
Demana aclariments sobre una factura de cartelleria, que entrega al govern perquè la
comprove i responga en els pròxims dies.
El Sr. Llàcer Gandia, del Grup Compromís, contesta que la factura pertany a tots els
cartells col·locats en les rutes dissenyades en el darrer taller d’ocupació, que s’han fet també
en Braille adaptat per a minusvàlids en les dunes, en els ullals, en el Racó de Joana, Sant
Llorenç, mirador i Clot de la Font.
El Sr. Vidal Almiñana, del Grup Popular, diu que eixa informació ja la coneix, però li
interessa saber la quantitat total de cartells.
El Sr. Llàcer Gandia, del Grup Compromís, diu que li proporcionarà la informació,
encara que també pot consultar-la en el departament corresponent.
3.3.2 Prec sobre segon torn de paraula.
Recorda una discussió amb l’alcalde sobre els torns de paraula i li porta la legislació
relativa al tema.
El Sr. Alcalde respon que també ho ha consultat i reconeix que es va equivocar, que
els portaveus tenen dret a un segon torn sempre que ho comuniquen.
El Sr. Vidal Almiñana replica que estaria bé que també s’equivocara a favor dels
altres.
3.3.3 Pregunta sobre una sentència per mala actuació d’un tribunal en
l’Ajuntament.
Demana que li faça arribar la sentència.
El Sr. Alcalde respon que indicarà a Secretaria que envien la sentència al Sr. Vidal
per correu electrònic.
3.4 Precs i preguntes que formula la regidora del Grup Popular, Sra. Ciscar
Pons.
3.4.1 Prec sobre el Dia Mundial de la Diabetis.
Amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis, proposa adherir-se a una iniciativa de
l’Associació Valenciana de la Diabetis per a il·luminar de blau algun edifici emblemàtic o
posar una llaçada de color blau, i demana col·locar una llaçada en la balconada de
l’ajuntament.
El Sr. Alcalde respon que ho tindran en compte i posaran una llaçada de color blau.

