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PLE 03/10/2016
1 GRUP SOCIALISTA
1.1 Pròrroga del contracte de neteja.
El Sr. Borràs Chofre vol saber en quin estat es troba el contracte de neteja, perquè encara
no disposen de la proposta, a fi de saber si es farà una segona pròrroga i si es penalitzarà
l’empresa per l’endarreriment.
El Sr. Alcalde explica que la redacció dels plecs del nou contracte es va externalitzar a
causa de la impossibilitat de l’enginyer municipal d’acord amb la Relació de Llocs de Treball. Diu
que el redacció està feta a falta d’uns temes tècnics i jurídics que cal ajustar per la complexitat que
tenen. Assegura que, si és menester, es farà una altra pròrroga, però no pensa allargar-ho
excessivament. Confia tindre-ho a punt a finals d’any o a principis de 2017.
1.2 Expedients disciplinaris en la Policia Local.
El Sr. Borràs Chofre, del Grup Socialista, pregunta quants expedients disciplinaris s’han
obert en la Policia Local i quants n’hi ha en tràmit, ja que els motius són semblants i els troba poc
objectius. Vol saber si s’ha expedientat algun policia per no haver denunciat un company i si les
càmeres que funcionaven el 13 d’agost havien estat usades prèviament, quin ús es fa de les
imatges, quant de temps es guarden i qui les custodia.
Així mateix, pregunta per la possible nul·litat d’estos expedients atés que s’han anul·lat les
bases per a la provisió dels llocs de treball dels inspectors que les instrueixen.
El Sr. Alcalde no sap de memòria la informació i anima el Sr. Borràs a preguntar-ho al cap
de Policia mateix, ja que hi té dret com a regidor. Apunta que la sentència sobre la nul·litat de les
bases no és ferma i es pot guanyar en segona instància, ja que són les mateixes bases que fan
servir altres ajuntaments.
La Sra. Sansaloni Arlandis, del Grup Compromís, diu que les càmeres de vigilància són
necessàries i han d’estar operatives. Explica que s’instal·laren en dos fases per temes de
pressupost, però que actualment funcionen.
1.3 Recurs del nomenament del cap de Policia Local.
El Sr. Borràs Chofre pregunta quin motiu té l’Ajuntament per a presentar recurs a
l’anul·lació parcial del nomenament del cap de Policia Local, tenint en compte que l’interessat no
n’ha presentat cap. Vol saber el cost previsible del procés i l’existència d’informes a este respecte.
El Sr. Alcalde respon que es recorre en contra perquè es tracta d’una resolució de
l’Ajuntament i té possibilitat de prosperar, independentment de tercers.
1.4 Reclamació econòmica en processos judicials perduts.
El Sr. Borràs Chofre, del Grup Socialista, pregunta si l’Ajuntament repercuteix als
funcionaris el cost pels mitjans posats a la seua disposició (advocats, etc.) quan la sentència és
contrària.
El Sr. Alcalde diu que ho pot preguntar en el departament corresponent.
La Sra. Sansaloni Arlandis, del Grup Compromís, desconeix este tema, però creu que la
part que guanya en un juí pot reclamar els costs a l’altra part.

