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PLE 04/07/2016
2.1 PRECS QUE FORMULA LA SRA. CISCAR PONS, REGIDORA DEL GRUP
POPULAR
2.1.1 Prec relatiu a informació sobre la plantilla de la Policia Local.
Demana que es conteste als precs i preguntes que es van presentar en la sessió
anterior sobre una denúncia presentada per diversos agents contra el cap de la Policia
Local, circumstàncies que el Sr. Alcalde ha de conèixer en funció de les seues atribucions
legals. També demana que es facilite la informació actualitzada de la plantilla de la Policia
Local, amb detall de noms, torns, etc.
El Sr. Alcalde respon que va ser una denúncia al cap de la policia per una infracció
sobre protecció de dades i que s’ha dictat sentència –que és ferma- per la qual s’arxiva el
procediment. Així mateix, demana a la Sra. Sansaloni que facilite la informació.
La Sra. Sansaloni Arlandis, del Grup Compromís, demana disculpes i assegura
que proporcionarà la informació.
2.1.2 Prec sobre l’ús del punt de precs i preguntes
Exposa que el punt de precs i preguntes s’ha d’usar per a dirigir-se exclusivament
als òrgans de govern, i no a interpel·lar els membres de l’oposició –com va ocórrer en el Ple
passat. Pregunta al Sr. Secretari si és correcta eixa actuació.
El Sr. Alcalde li pregunta què va passar en el Ple anterior.
La Sra. Ciscar Pons contesta que el Sr. Escrihuela Altur i el Sr. Chofre Talens, del
Grup Compromís, feren sengles precs al Sr. Enguix Sales i a la Sra. Palomares Ferrer, del
Grup Popular.
El Sr. Alcalde respon que, en acabar el Ple, es va adreçar als regidors de
Compromís esmentats per a fer-los saber que això no era correcte, perquè l’equip de
govern disposa d’altres mecanismes per a informar en lloc de recórrer al punt de precs i
preguntes.
3.1 PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ENGUIX SALES, REGIDOR DEL GRUP
POPULAR
3.1.1 Pregunta sobre el lloc dels treballs de la brigada de l’horta durant el mes
de juny
Vol saber on ha estat treballant la brigada de l’horta durant el mes de juny.
El Sr. Alcalde respon que es contestarà quan es dispose de la informació.
3.2 PREGUNTES QUE FORMULA LA SRA. PALOMARES FERRER, PORTAVEU
DEL GRUP POPULAR
3.2.1 Pregunta sobre les despeses de les oficines de la Policia Local
Després de donar les gràcies per les mesures què s’han pres en relació amb la

retransmissió per Internet de les sessions del Ple, demana que es quantifiquen totes les
despeses efectuades en les oficines de la Policia Local fins ara.
El Sr. Alcalde respon que, com que tota la informació està en l’expedient i l’oposició
té tots els mitjans per a obtindre-la, el govern no farà la faena de l’oposició i, per tant, no
contestarà la pregunta.
Respecte a l’agraïment sobre el streaming, manifesta que, quan es fan propostes
raonables, s’assumeixen.
3.2.2 Pregunta sobre la documentació que es va demanar en la sessió del Ple
anterior en relació amb l’empresa Econatura
Pregunta si el Sr. Llàcer ha portat la documentació requerida en la sessió anterior.
Demana explicacions respecte a les raons d’adjudicar un contracte a l’empresa Econatura,
tenint en compte que hi ha entitats sense ànim de guany com el Centre Excursionista i el
Grup Muntanya. Indica que el 26 de novembre de 2015 es va signar un conveni amb la
Diputació de València pel qual es concedia una subvenció de 34.000€ per a un projecte de
dinamització turística a Tavernes de la Valldigna. Assegura que el PP està a favor de les
tres accions, però no amb la forma en què s’ha tramitat l’expedient. Exercint la seua tasca
de fiscalització de l’acció del govern, han comprovat que s’hi han incorporat dos factures de
9.000€ i pregunta per què s’adjudica a una empresa i no al Centre Excursionista o al Grup
Muntanya. A més, reclama que es concreten les activitats concretes i les dates, així com
una explicació de les raons per les quals s’adjudica a una empresa acabada de constituir,
sense acreditar experiència.
El Sr. Alcalde aclareix que, encara que hi ha associacions que poden fer eixes
faenes, no les fan debades tampoc.
El Sr. Llàcer Gandia recorda que ja es va comentar que, per tractar-se de
contractes menors, el regidor opta per l’empresa que millor podria fer la tasca. Respecte a
les dates, diu que es poden consultar sempre en la pàgina web de l’Ajuntament. També
informa que es tracta d’una empresa allotjada en el Viver d’Empreses, la qual cosa posa de
manifest la seua experiència. Diu que segurament el Partit Popular hauria fet les coses
d’una altra manera com, per exemple, adjudicar una piscina coberta a una empresa de
parquet.
3.2.3 Pregunta sobre l’entrega de les escriptures per part del Sr. Chofre en
l’anterior sessió plenària
Afirma que es tracta d’una actuació pròpia d’un sainet, molt poc ètica i que suposa
un cas de porta giratòria inversa. Exposa que el Sr. Chofre va deixar de ser membre de
l’empresa un dia abans de prendre possessió del càrrec de regidor, la qual va ser efectiva
en el Registre Mercantil cinc mesos després, quan ja s’havia pagat la factura per un import
de vora 14.000€, que considera superior als 8.000€ en instal·lacions similars en pobles
pròxims a Tavernes. Indica que el Sr. Chofre ha reconegut que continua treballant en
l’empresa i va ser ell qui va decidir que la seua empresa fóra l’adjudicatària d’este contracte
menor, que hi havia altres propostes i la millor era la de l’empresa en què treballa
actualment i de la qual havia sigut soci. Afirma que totes estes dades no són inventades i
pregunta al Sr. Alcalde quin és el seu parer.
Respon el Sr. Chofre Talens que, com que no hi ha arguments legals, ara parlen

d’ètica i moralitat. Diu que no té dots de vidència i que el 3 de juliol de 2015 no podia
conèixer que la Diputació de València havia de subvencionar la dotació d’equips per al saló
de plens. Informa que les instal·lacions anteriors estaven molt deteriorades i demana a la
Sra. Palomares Ferrer que consulte l’informe que està preparant-se sobre els equips en el
Departament d’informàtica, perquè no es tracta tan sols de l’equip de streaming, sinó també
de microfonia, els micròfons de mà, l’etapa de potència, el projector, la pantalla, etc. un
sistema flexible i modulable que permet fer molt tipus d’actes. Entén que pose en dubte les
seues actuacions, però no comparteix que dubte de la seua honorabilitat.
3.3 PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. SANSALONI MOLTÓ, REGIDOR DEL
GRUP POPULAR
3.3.1 Pregunta sobre les queixes relacionades amb els pàrquings de la platja
Explica que s’han produït moltes queixes derivades del tancament dels pàrquings del
Sector 6 i la zona de Blasco Ibáñez, per tractar-se d’espais que fomentaven el comerç i
l’estiueig, i no sap què està passant. Es pregunta si tal volta convindria també manifestar-se
per este motiu.
El Sr. Llàcer Gandia informa que els aparcaments del Sector 6 s’ubiquen en
terrenys de titularitat privada i que el propietari ha tancat una parcel·la, en exercici del seu
dret. Explica que no te constància del tancament de l’aparcament de Blasco Ibáñez i
recorda que la delimitació de la zona habilitada per al festival Iboga determina certes
restriccions temporals. En tot cas, assegura que es treballa per a ampliar les places
d’aparcament.
El Sr. Alcalde remarca que estan habilitant-se altres zones (com ara darrere del
Calipso) i que els serveis jurídics municipals no veuen possibilitat legal d’impedir el
tancament de l’aparcament del Sector 6.
El Sr. Llàcer Gandia afig que l’aparcament del Calipso disposa de 3.000 m2.

