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PLE 06/06/2016
2.2 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA LA REGIDORA DEL GRUP
POPULAR, SRA. CISCAR PONS.
2.2.1 Prec per a declarar dia no lectiu
Proposa que la regidora d’Educació expose en el pròxim Consell Escolar que el 9 de
setembre es declare no lectiu per les festes del poble.
El Sr. Alcalde respon que es tractarà en els òrgans competents.
3.1 PREGUNTES QUE FORMULA LA REGIDORA DEL GRUP POPULAR, SRA.
PALOMARES FERRER
3.1.1 Pregunta sobre la ubicació de la gasolinera.
Pregunta al Sr. Benavent Navarro si va donar el vistiplau a eixa ubicació de la
gasolinera la legislatura passada, i li prega que la resposta siga únicament sí o no.
El Sr. Benavent Navarro, del Grup Compromís, diu que és molt difícil respondre sí o
no, especialment si no s’especifica quina gasolinera és. Afig que va rebre els interessats per
educació i va donar el vistiplau a la compatibilitat urbanística perquè és el que marca la llei i
no pot actuar d’una altra manera.
3.1.2 Preguntes sobre adjudicacions d’activitats a l’empresa Econatura.
Critica l’opacitat de la Regidoria de Transparència, precisament, amb relació a dos
factures de 9.000 euros cada una presentades per l’empresa Econatura, dins d’un conveni
amb Diputació de 34.000 euros per a la dinamització del turisme. Pregunta per què es
contracta esta empresa si Tavernes té dos entitats sense ànim de lucre (Centre
Excursionista i Grup de Muntanya Valldigna) amb experiència sobrada en estes tasques.
També vol saber quines activitats s’han dut a terme i en quines dates, i, finalment per què
esta empresa cobra als participants en les activitats si ja li paga l’Ajuntament. No veu clar
que s’adjudiquen treballs a una empresa acabada de crear i sense experiència.
El Sr. Llàcer Gandia, del Grup Compromís, nega arbitrarietats perquè la llei de
contractes menors permet adjudicar a criteri de l’alcalde o del regidor delegat. Assenyala
que es tracta de faenes de manteniment i dinamització d’espais naturals concedides a una
empresa radicada en el Viver d’Empreses i que executa el contracte firmat. Quant a la
relació d’activitats i dates, diu que la regidora popular pot consultar eixa informació en
l’expedient i en la web municipal. Exposa que l’empresa cobra una quantitat, igual que fan
altres empreses adjudicatàries (per exemple, la de l’escola Víctor Calatayud), tot i que és un
preu simbòlic, que no cobreix les despeses però serveix per a garantir l’assistència a
activitats amb places limitades. Recomana a la Sra. Palomares que, si vol trobar coses
rares en les adjudicacions, no busque en les actuals sinó que mire en els contractes
anteriors a 2011 les adjudicacions de la piscina, el carril bici, el pàrquing, etc.
3.2 PREGUNTES QUE FORMULA EL REGIDOR DEL GRUP POPULAR, SR.
SANSALONI MOLTÓ.
3.2.1 Pregunta per usos privats de l’antic jutjat de pau.

Vols saber per què empreses privades usen el local de l’antic jutjat de pau per a
emmagatzemar-hi objectes i maquinària, en compte de destinar-lo a entitats i associacions.
Al Sr. Benavent Navarro, del Grup Compromís, no li consta eixe ús.
La Sra. Sansaloni Arlandis, del Grup Compromís, diu que eixe local és inutilitzable
per a persones i associacions a causa del seu estat. Explica que està gastant-se l’entrada
per a dipositar el material que fa servir l’empresa que du a terme la senyalització horitzontal
de les vies públiques, concretament la pintura i la màquina, a fi d’agilitar la faena.
3.3 PREGUNTES QUE FORMULA LA REGIDORA DEL GRUP POPULAR, SRA.
CISCAR PONS.
El Sr. Alcalde respon que es tractarà en els òrgans competents.
3.3.1 Pregunta sobre denúncies entre treballadors.
Demana informació sobre denúncies presentades pels treballadors municipals entre
ells.
El Sr. Alcalde diu que li agradaria que no existiren però reconeix que n’hi ha. Afig
que els governants no tenen poder per a evitar-les però hi diran la seua si són cridats a
declarar.
3.3.2 Pregunta sobre qüestions de la Policia Local.
Demana a la Sra. Sansaloni Arlandis que li conteste les preguntes que li va fer per
escrit sobre la Policia Local: nombre d’agents, llocs de treball, patrulles en servici, etc.
El Sr. Alcalde respon que possiblement a la regidora delegada se li va oblidar enviar
la documentació. Prega a la Sra. Ciscar que faça un bon ús de la informació, ja que pot
afectar la seguretat del municipi.

