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3.1 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL REGIDOR DEL GRUP POPULAR,
SR. ENGUIX SALES.
3.1.1 Pregunta sobre l’ampliació de la brigada d’agricultura.
Vol saber si està previst ampliar el nombre d’operaris de la brigada.
El Sr. Benavent Navarro, del Grup Compromís, respon que la brigada s’ha millorat
amb mitjans tècnics i maquinària i s’intentarà que s’hi incorpore personal procedent del
SEPE a l’estiu, però és impossible ampliar la plantilla d’operaris.
El Sr. Alcalde afig que la legislació estatal limita la contractació de personal, tot i que
s’hi podrien traslladar treballadors en detriment de la brigada d’oficis múltiples.
3.2 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA LA REGIDORA DEL GRUP
POPULAR, SRA. PALOMARES FERRER.
3.2.1 Pregunta sobre accessibilitat en el carrer de Sant Pere.
Vol que es tinguen en compte els factors d’accessibilitat ara que estan en obres en
el carrer de Sant Pere, i que es demane al propietari del pal que talla l’accés de persones
amb mobilitat reduïda que el retire.
El Sr. Llàcer Gandia, del Grup Compromís, respon que hi ha pals des de fa temps
en tres carrers d’eixa zona i que s’han fet requeriments als diferents propietaris perquè els
retiraren. Afig que ara es reiterarà la petició al propietari actual perquè els lleve i, si no ho fa,
l’Ajuntament actuarà posant multes i duent a terme l’execució subsidiària amb posterior
repercussió al propietari.
3.2.2 Prec sobre locals d’assaig per a associacions musicals.
Demana que es busquen llocs perquè les associacions musical (com la CIM o el
Fènix) puguen assajar i no hagen d’estar en el carrer amb els xiquets.
La Sra. Mifsud Estruch, del Grup Compromís, respon que està reunint-se amb les
associacions per tal de trobar solucions a la falta d’espai i que puguen compartir el que té
l’Ajuntament. Reconeix que els locals disponibles poden no ser adequats per als assaigs
musicals per les dimensions o per molèsties al veïnat, però assegura que treballa per a
resoldre eixa situació.
El Sr. Alcalde ofereix a l’oposició que hi participe aportant suggeriments o
directament ajuda.
3.2.3 Pregunta sobre el contracte amb Wifilinks.
Demana concreció sobre la documentació que va sol·licitar respecte al contracte
amb Wifilinks, perquè no concorda la informació que ha rebut del regidor Sr. Chofre i la del
Departament de Contractació, ja que hi troba a faltar informes i pressuposts.

El Sr. Alcalde respon que se li ha contestat ja, però tal volta no li ha agradat la
resposta. Assenyala que es tracta d’un contracte menor que té la seua manera de procedir,
i per això no pot esperar veure resolucions i documentació complexa en l’expedient.
La Sra. Palomares Ferrer replica que amb la informació que li han proporcionat és
impossible saber el departament que ha elaborat el document, qui l’ha fet o en quina data.
Recorda que el Sr. Chofre era accionista de Wifilinks.
El Sr. Alcalde pensa que la Sra. Palomares només vol veure-hi coses que no
existeixen.
El Sr. Chofre Talens, del Grup Compromís, diu que en poder del secretari de
l’Ajuntament consta la seua situació actual referent a l’empresa en qüestió, de la qual es va
desvincular al juliol 2015. Afig que va explicar a la regidora en l’informe cada pas seguit en
la contractació i li va adjuntar tots els documents de treball. Assenyala que el document el
va consultar amb la Secretaria de l’Ajuntament, de manera que la conclusió és que la
regidora popular vol traure d’on no hi ha. Tot i això, queda a la seua disposició per a
qualsevol aclariment, encara que assegura que tornaria actuar de la mateixa manera.
3.3 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA LA REGIDORA DEL GRUP
POPULAR, SRA. CISCAR PONS.
3.3.1 Pregunta sobre el banc de temps
Vol saber els avanços en el tema del banc de temps, que es va donar a conèixer al
setembre.
La Sra. Alberola Elena, del Grup Compromís, exposa que el banc de temps es va
explicar al setembre en les jornades del Cicle d’Economia i Territori, i el propòsit municipal –
a iniciativa d’ella mateixa- era engegar-ne un a Tavernes, amb el benentés que l’Ajuntament
no el desenvolupa sinó que es limita a dotar-lo de contingut, ja que necessita el concurs
d’associacions i particulars. Diu que el projecte no té data d’inici perquè encara està
pendent de gent interessada a col·laborar-hi i del programa informàtic. Obri el projecte a tots
els que hi estiguen interessats i afig que, quan estiga acabat, el presentarà a la població en
general.
3.3.2 Prec sobre Línia Verda
Demana que es revise el funcionament de la Línia Verda perquè no funciona
correctament, i li consten cinc queixes per contestar.
El Sr. Chofre Talens, del Grup Compromís, li demana que li passe la informació per
a resoldre-ho, alhora que recorda que no és el mateix no estar solucionat que no contestarho, tot depén de les dates. Anuncia també que treballa en una nova aplicació per a fer un
seguiment en l’atenció al ciutadà i altres àrees de l’Ajuntament.
3.3.3 Prec sobre declaracions de l’alcalde
Demana a l’alcalde que no diga en els plens que ella té fixació amb un funcionari
determinat, al qual respecta igual que a la resta, però és el seu deure de regidora fiscalitzar
l’acció de govern, i si pregunta per una xifra no qüestiona la persona sinó la xifra. Assegura
que no té res en contra d’eixe treballador, sinó que es limita a fer la seua faena d’oposició.
El Sr. Alcalde opina que sí que hi ha fixació, perquè no diuen res d’altres funcionaris

en la mateixa situació, hi insisteixen en cada Ple i també en premsa. Li proposa que vaja a
parlar amb el funcionari en concret.

