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PLE 22/07/2016
2.1 GRUP POPULAR.
2.1.1 Entrega de documentació de la brigada municipal.
El Sr. Enguix Sales reclama, en format paper, la relació de faenes de la brigada
agrícola municipal durant el mes de juny, que ja va sol·licitar en el Ple anterior.
La Sra. Sansaloni Arlandis, del Grup Compromís, pensava que el regidor popular
volia que se li proporcionara verbalment en el Ple. Assegura que li entrega la informació en
paper però recorda al Sr. Enguix que la pot demanar directament al responsable de la
brigada, igual com ha fet ella. Tot seguit li lliura la documentació requerida.
2.1.2 Informació sobre el projecte de gasolinera.
La Sra. Palomares Ferrer vol estar al corrent de les actuacions que es produïsquen
referides a la pretensió d’instal·lar una gasolinera dins del nucli urbà de Tavernes.
El Sr. Llàcer Gandia, del Grup Compromís, avança que l’informe de Conselleria
informa desfavorablement sobre la instal·lació de la gasolinera a causa dels accessos; per
això, l’Ajuntament ha requerit al promotor que s’adrece a la Conselleria per a obtindre
permisos dins d’un termini de 3 mesos, i quan tinguen resposta actuaran en conseqüència.
Assenyala que ara és el promotor qui ha d’actuar i assegura que sense permís de
Conselleria no hi haurà llicencia municipal.
El Sr. Alcalde explica que l’informe reconeix la competència de la Conselleria per a
informar i autoritzar, en este cas desfavorablement per l’afecció dels accessos al trànsit
rodat. Afig que, per a evitar precipitacions i problemes jurídics, l’Ajuntament ha optat per la
via lenta de suspendre cautelarment la llicència i requerir al promotor l’autorització de
Conselleria, que segurament denegarà.
2.1.3 Evitar burles a persones no presents en el Ple
La Sra. Ciscar Pons demana al Sr. Benavent Navarro que s’abstinga de fer burles a
persones que no estan en el Ple i que no es poden defendre.
El Sr. Benavent Navarro, del Grup Compromís, nega tindre intenció de burlar-se de
ningú. Demana disculpes si ha usat un to irònic en algun moment, però s’ha limitat a
constatar realitats i fets. Assenyala que costarà molt tornar a tindre un pressupost adequat.
La Sra. Ciscar Pons l’interromp per a indicar-li que no es tracta d’això, sinó d’un
comentari referit a les dos carreres que té la persona al·ludida, un detall que no li ha
agradat.
El Sr. Benavent Navarro demana disculpes si es considera que s’ha excedit.

