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PLE 07/03/2016
3.6 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL REGIDOR DEL GRUP EUPV-AC,
SR. BONONAD SALA.
3.6.1 Prec sobre una moció a la Comissió de Serveis.
Protesta perquè el 23 de febrer va enviar una moció dins del temps i en forma la
forma escaient a la Comissió de Serveis però no es va fer la comissió i encara està
pendent, no sap si per ineficàcia del secretari de la Comissió o per decisió de la regidora.
La Sra. Sansaloni Arlandis, del Grup Compromís, reconeix que fa temps es va
presentar una moció molt extensa que implicava canvis en el sistema de contractació
municipal, que posteriorment es va canviar per una versió reduïda que està en Contractació
des de les dates referides pel Sr. Bononad. Assegura que la responsabilitat de no portar-les
a Comissió no és del tècnic, sinó que respon a una decisió política de la regidora, que
considera que les comissions són per a dictaminar sobre temes previs al ple i, en tot cas,
afegir-hi altres qüestions. Com que no era partidària de fer una comissió únicament per este
punt (amb la despesa que comporta), va decidir posposar-la a una pròxima comissió.
3.6.2 Prec sobre el mosquit tigre.
Proposa l’adhesió al Consorci de les Riberes que ha fet un contracte contra el
mosquit tigre, alhora que pregunta si el problema s’ha tractat amb les empreses
desinsectadores amb què treballa l’Ajuntament.
La Sra. Sansaloni Arlandis, del Grup Compromís, contesta que va valorar la moció
del Sr. Bononad, sobretot per a saber si Conselleria o Salut Pública disposaven d’un
tractament més innovador i efectiu que el que s’utilitza ací actualment, però ha comprovat
que el producte usat a Tavernes és el recomanat per eixos organismes. També considera
que, des del punt de vista de la contractació, adherir-se al Consorci comportaria duplicar el
contracte existent per al tractament de plagues. Diu que ja estan fent fumigacions i control
de larves, i anuncia que ha requerit informes a l’empresa concessionària sobre les
fumigacions i altres actuacions, a més de consideracions d’interés per als ciutadans en
matèria de control del mosquit tigre i panderoles, consideracions que es difondran
posteriorment a través de xarxes socials i altres mitjans. Tot i això, recorda que Tavernes
està en una zona humida amb ullals, rius, séquies, etc.
3.6.3 Pregunta sobre lloguer socials dels bancs.
Vol saber si s’ha pres alguna actuació pareguda a la negociació que han fet Gandia i
Oliva amb Bankia per a lloguers socials en pisos buits.
El Sr. Alcalde apunta que, abans que convenis i protocols complicats amb diversos
interlocutors, val més fer una negociació directa amb cada banc per a cada pis concret.
La Sra. Alberola Elena, del Grup Compromís, informa que està en contacte amb La
Caixa i pròximament amb Bankia. Fa saber que La Caixa diu que no disposa de pisos per a
lloguer social actualment.

3.6.4 Prec sobre vessaments de les depuradores.
Prega que s’estudie la connexió entre depuradores en el camí del Portitxol, ja que se
n’ix pel respirall, ompli la rotonda de femta i fa pudor.
La Sra. Sansaloni Arlandis, del Grup Compromís, respon que demà enviarà
l’inspector a revisar la zona, alhora que comenta que estos dies vénen a fer una visita
d’inspecció a la depuradora, de la qual informarà al Sr. Bononad.
3.6.5 Prec dels veïns de la Goleta.
Comenta dos peticions que li han fet veïns de la Goleta:
a) que s’instal·le allí una altra farmàcia
b) que l’autobús d’Alsa aplegue fins a la zona de la Goleta
El Sr. Llàcer Gandia, del Grup Compromís, comparteix la sol·licitud i assegura que
faran la petició d’una altra farmàcia al Ministeri, tot i que recorda que els criteris no els
marca el municipi i solen tindre en compte la població resident.
Així mateix, farà el requeriment a l’empresa d’autobusos, a pesar que tenia entés
que el servici aplegava fins a la Goleta, ja que té parada allí. Desconeix si últimament s’han
produït canvis.
3.6.6 Pregunta sobre mesures per a cobraments pendents.
Vol saber quines accions es pensen dur a terme per a cobraments pendents, ja que
en la liquidació del pressupost apareixen pendents de cobrar entre 1989/2003 3.942.966
euros (dels quals 1.350.420 són de cobrament dubtós), xifres que augmenten a en
2003/2014 a 4.011.929 (2.064.499 de cobrament dubtós), entre les quals 448.744 euros
només en multes entre 2003 i 2014.
El Sr. Benavent Navarro, del Grup Compromís, respon que les xifres de què
disposa ell són diferents: drets pendents de cobrament en 2015, 5.826.000 euros; en 2016,
5.782.000 euros. Explica que s’ha dotat el departament de Recaptació de mitjans adequats
per a potenciar el cobrament, però els resultats no es veuran a curt termini. Afirma que la
morositat afecta persones amb molt poca capacitat adquisitiva i això provocaria acudir a
processos executius, que en la majoria de casos comportaria anar darrere hipoteques i
préstecs, actuació que considera poc convenient, tot i que apunta que sí que caldria tindre
en compte els canvis de propietat o de béns.
El Sr. Bononad Sala discrepa de les dades aportades pel Sr. Benavent. Admet que
hi ha una part de deutes menuts que valen menys que l’esforç de recaptar-los, però
considera que una altra part significativa correspon a persones que sí que podrien pagar.
El Sr. Benavent Navarro respon que hi ha persones que podrien pagar però que ni
tan sols tenen comptes bancaris en la localitat i l’Ajuntament no té capacitat per a actuar
fora del terme municipal. Reitera que la recaptació millorarà amb la inversió que s’ha fet,
però serà a mitjan termini. Conclou dient que els drets de cobrament pendents en 2014 eren
una mica superiors als de 2015, senyals que s’avança.

