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PLE 02/05/2016
3.1 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL REGIDOR DEL GRUP POPULAR,
SR. ENGUIX SALES
3.1.1 Pregunta per la destinació del Pla Provincial d’Obres i Serveis.
Vol saber si part de la quantitat atorgada com a subvenció (183.000 euros) es
destinarà a camins o inversions rurals.
La Sra. Sansaloni Arlandis, del Grup Compromís, respon que s’han fet inversions
en camins rurals i continuaran fent-se’n. Afig que per a 2106 hi ha prevista una subvenció
de 77.000 euros per a camins rurals i vies públiques.
3.2 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA LA REGIDORA DEL GRUP
POPULAR, SRA. PALOMARES FERRER
3.2.1 Pregunta sobre la contribució per les places del pàrquing.
Vol saber si hi ha intenció de fer pagar contribució a les places del pàrquing
arrendades a 60 anys.
El Sr. Benavent Navarro, del Grup Compromís, nega que es pretenga fer pagar
contribució, alhora que critica que la gestió del Partit Popular provocarà que l’Ajuntament
tarde molts anys a tindre el pressupost que mereix. Lamenta que, malgrat tots els esforços
del govern, sempre es queixen que no es fa res.
3.2.2 Prec sobre pavimentació i asfaltatge de carres.
Vol recordar les actuacions de l’anterior govern del Partit Popular en pavimentació i
asfaltatge per a fer disminuir el soroll dels vehicles en els paviments i voreres de la plaça
Major, zona de Magraner, una part de la carretera, etc. a més dels col·lectors contra les
inundacions que reiteradament patia la població. Al mateix temps, critica el govern per no
haver fet res en 5 anys en estos temes i culpar el Partit Popular de la falta de recursos,
mentre que ha generat despeses com la pantalla gegant, les dos persones de confiança o
les noves instal·lacions policials, que haurien permés molta més inversió en paviments i
voreres. Acusa Compromís de donar prioritat a la seua publicitat i propaganda.
La Sra. Sansaloni Arlandis, del Grup Compromís, replica que si en 20 anys el Partit
Popular no haguera fet res hauria sigut apoteòsic, però considera que s’han malgastat molts
diners, i bona cosa d’inversions fetes encara estan pagant-se ara. Critica que el govern de
Compromís ha hagut de solucionar i pagar el problema del pàrquing i farà el mateix amb els
problemes creats amb la piscina coberta i l’escoleta de la platja. Esmenta un seguit de
carrers asfaltats durant el govern de Compromís i anima la Sra. Palomares a demanar la
relació completa.
El Sr. Alcalde afig que totes estes intervencions s’han fet amb recursos propis,
diferentment del govern del PP, que generava uns deutes que encara s’estan pagant.
3.2.3 Pregunta sobre la relació del regidor de Transparència amb diverses
empreses

Vol saber si el Sr. Chofre Talens té part en la facturació de 10.200€ a l’Ajuntament
per diversos serveis, com ara els cartells del Festival Sete Sois Sete Luas, i si té relació
amb l’empresa Pro Safor Servicios de Protección y Gestión Integral SL. Així mateix,
assegura que continua tenint una presència important en la gestió diària de l’empresa
Wifiliks.
El Sr. Chofre Talens, del Grup Compromís, respon que no entén la fixació que té la
Sra. Palomares amb ell i li recrimina que no s’informe millor. Assegura que, com ha dit
reiteradament, no té cap relació amb l’administració de Wifiliks, tal com consta en la
documentació en poder del Sr. Secretari de l’Ajuntament, però que sí que obri i tanca la
botiga de Wifiliks perquè té tot el dret a treballar, ja que porta la gestió comercial de la
telefonia. Quant a Pro Safor Servicios de Protección y Gestión Integral SL, diu que n’és
coregent i que eixa empresa no ha treballat amb l’Ajuntament en esta legislatura, tot i que
enguany s’ha pagat una factura del Departament de Cultura que corresponia realment a
l’exercici anterior. Afig que si miraren el que va facturar eixa empresa a l’Ajuntament entre
2011 i 2015 i el que va facturar una altra empresa de Tavernes en el mateix període a algú li
cauria la cara de vergonya.
3.3 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL REGIDOR DEL GRUP POPULAR,
SR. SANSALONI MOLTÓ.
3.3.1 Pregunta sobre el mobiliari instal·lat en la plaça Major.
Vol saber on ha anat a parar el mobiliari que hi havia, alhora que demana un pla per
a convertir la plaça en un espai realment per a les persones, ara que es debat sobre la
conversió per a vianants d’eixa zona. Proposa instal·lar-hi bancs i reposar el mobiliari urbà
anterior.
La Sra. Sansaloni Arlandis, del Grup Compromís, assegura que la proposta de
conversió en vianants de la zona de la plaça Major i el passeig del País Valencià no pretén
molestar els veïns, però pareix que els assistents a les reunions no compartien el punt de
vista del govern que fer el carrer per als transeünts aporta riquesa a l’espai. Quant al
mobiliari, assegura que es va retirar inicialment perquè impedia l’accessibilitat a les
persones però la conseqüència fou l’ocupació de la vorera pels cotxes, de manera que
estan ara estudiant mesures per a reintroduir-hi el mobiliari i separar l’espai de les persones
i dels vehicles.
3.4 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA LA REGIDORA DEL GRUP
POPULAR, SRA. CISCAR PONS.
3.4.1 Prec sobre neteja dels parcs infantils.
Demana més neteja en els parcs infantils municipals, que troba desatesos, bruts i
amb presència de vidres. Recorda que s’hi han produït ja diversos accidents.
La Sra. Sansaloni Arlandis, del Grup Compromís, contesta que el manteniment
dels parcs infantils és continuat amb personal específic de la brigada municipal. Afirma que
intentaran millorar-lo, però també critica la falta de civisme i l’actitud d’alguns ciutadans
respecte a estos espais.
3.4.2 Prec sobre creació d’un consell de la joventut.
Reclama la creació d’un consell de la joventut que fomente activitats per als jóvens,
de manera semblant als consells de la Dona i de la Gent Gran.

El Sr. Llàcer Gandia, del Grup Compromís, explica que en la legislatura anterior es
va intentar formar un consell de la joventut, amb les condicions que imposava l’Institut
Valencià de la Joventut, que fóra un òrgan despolititzat, però tenia el problema que els
consells estan pensats per a poblacions superiors a 20.000 habitants. Assenyala que,
malgrat el seu interés, els contactes i les reunions amb les associacions implicades no van
donar fruit i el projecte va decaure.
El Sr. Alcalde recorda que la iniciativa no pot ser municipal, a fi d’impedir la
politització del consell.
La Sra. Mifsud Estruch, del Grup Compromís, afig que ho intentarà de nou, perquè
fan falta activitats per al sector de població entre 12 i 17 anys, i agraeix qualsevol proposta
en este sentit.

