
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA PER L'AJUNTA MENT PLE 
EL DIA 27 DE SETEMBRE DEL 2012.------------ 

Alcalde - President: 

D. Miguel González Bañó 

Tinents d'alcalde: 

D. José Enrique Moncho Mengual 
D. Gabriel Simó González  

Regidors: 

SRA Lucía Santamaría Frases 
SRA Beatriz Estévez Grimalt 
D. Manuel Reyes Moyá 
D. Salvador Salort Rovira 
SRA María José Tur Oliver 
D. Joaquín Coll Moll 
D. Francisco Rodríguez Buigues 
D. Vicente Antonio Costa Fornés 

Secretari en funcions: 
D. Antonio Perelló Rodríguez 

En el Saló d'Actes de la Casa Consistorial d'El Verger, a vint-i-set de setembre de dos 
mil dotze. 

Sent les vint hores, i prèvia convocatòria a este efecte, es van reunir, sota la 
presidència del Sr. Alcalde D. Miguel González Bañó, els senyors anotats al marge, que 
constituïxen la totalitat dels membres de la corporació Municipal, assistits per mi, el secretari 
en funcions de la corporació, a fi de celebrar sessió ordinària, d'acord amb l'ordre del dia que 
a continuació s'indica: 

1.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LES ACTES ANTERIORS DE DATA 28-06-2012 i 
31-07-2012. 

Obert l'acte per la Presidència, de la seua ordre vaig procedir jo, el secretari en 
funcions, a donar compte de l'acta de les sessions anteriors, de data 28 de juny del 2012 i 31 
de juliol del 2012, les quals són aprovades per unanimitat dels membres de la corporació. 

2.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, MODIFICACIÓ DE PLAN TILLA PER 
AMORTITZACIÓ D'UNA PLAÇA DE TREBALLADORA DE L'ESCOL A INFANTIL 
MUNICIPAL.  

Vist l'expedient tramitat per a la modificació de la plantilla de personal d'esta 
corporació per amortització d'una plaça de treballadora de l'Escola Infantil Municipal. 

Resultant que tal com consta en l'expedient administratiu, per mitjà d'informe-
proposta de data 3 de setembre del 2012, la Regidora Delegada d'Educació interessava de 
l'Alcaldia la incoació d'expedient per a la modificació de plantilla de personal per 
amortització d'una plaça de treballadora de l'Escola Infantil Municipal, en base 



fonamentalment a criteris d'austeritat en el gasto públic, donada la baixa demanda de 
matriculació d'alumnes i per tant la seua insostenibilitat pressupostària. 

Per la Secretaria es va emetre informe en data 10 de setembre del 2012 pel que 
s'al·ludix al procediment i legislació aplicable. 

En data 24 de setembre del 2012 es va donar compte als Representants Sindicals de 
l'Ajuntament del Verger, de la voluntat d'amortitzar l'esmentada plaça. 

Atés que de l'expedient tramitat resulten prou justificades les causes que motiven la 
necessitat la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament, que es concreten 
fonamentalment en les circumstàncies següents: amortització d'una plaça de treballadora de 
l'Escola Infantil Municipal. 

Atés que la modificació proposada respon als principis de racionalitat, economia i 
eficiència, d'acord amb allò que s'ha exigit per l'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 

Vist el dictamen de la Comissió corresponent emés en sentit favorable i de 
conformitat amb allò que s'ha establit per l'article 22.2, lletra i), de l'Esmentada Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, la corporació, per majoria absoluta dels seus membres, amb el vot a favor del 
Grup Popular (6 regidors), l'abstenció del Grup Socialista (3 regidors), i Grup Independents 
del Verger (1 regidor)) i el vot en contra del Grup Bloc-Compromís (1 regidor), VA 
ACORDAR:  

Primer.- Aprovar inicialment la modificació en la plantilla de personal d'este 
Ajuntament, introduint la següent alteració sobre l'aprovada junt amb el Pressupost vigent: 
amortització d'una plaça de treballadora de l'escola infantil municipal els efectes del qual 
tindran lloc en el moment en què es produïsca la seua aprovació definitiva. 

Segon.- Sotmetre l'esmentada modificació de la plantilla a informació pública durant 
quinze dies, per mitjà d'inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la província, quedant 
definitivament aprovada si no es produïxen reclamacions. 

Tercer.- Donar compte del present acord a l'interessat, Representants dels Treballadors, i 
a la Intervenció Municipal, als efectes oportuns, i, en quant siga aprovada definitivament, als 
organismes competents estatal i autonòmic. 

5. PRECS I PREGUNTES 

Pel Sr. president es va donar compte de l'escrit del grup PSPV-PSOE, presentat el 24 
de setembre, per mitjà del qual es formulen setze preguntes totes elles contestades en la forma 
que a continuació s'indica: 

a) Preguntes.- 

1.- A la pregunta, 

El 2 de juliol del 2009 va ser aprovat en plenari el Pla Pluiranual de la Vivenda 
Protegida en el Verger. El 5 d'esembre de 2009 va ser aprovat el conveni amb l'IVVSA 
(Institut Valencià de la Vivenda, S.A.) per construir 29 vivendes V.P.O. En este conveni 
l'Ajuntament va cedir a l'IVVSA dues parcel·les de 654 m2  i 422 m2 respectivament a 
canvi de dos locals de 300 m2. A dia de hui en quina situació és troba este conveni, ja que 
les vivendes tenien que estar acabades en 2011? 



Pel Sr. Regidor d'Obres i Servicis, D. José E. Moncho Mengual es contesta que, el 
conveni està signat, a falta només d'elevar-lo a escriptura pública davant del notari, per la 
qual cosa les parcel·les continuen sent de titularitat municipal. S'està a l'espera de la 
remodelació de l'IVVSA per part de la Conselleria. Depenent de com quede la situació, 
l'Ajuntament podria entrar en algun pla de vivenda o en cas contrari es denunciaria el conveni 
per a anul·lar-lo. 

En este moment, amb la vènia de S.S., intervé D. Francisco Rodríguez Buigues, del 
Grup Indpendents del Verger per a preguntar per la situació de l'altra parcel·la ubicada en la 
UE-2 i que també es va permutar amb una empresa privada per a la construcció de V.P.O., 
sent contestat pel Sr Moncho que el referit conveni no es va arribar a signar al no aportar 
l'empresa en qüestió l'aval de 600.000 € que li va sol·licitar l'Ajuntament, quedant , per tant la 
parcel·la de titularitat municipal. 

2.- A la pregunta, 

En el Plenari de desembre passat és va dir que la Generalitat pagaria en el mes de 
Gener el que faltava a pagar de l'obra de “Repavimentació del casc antic”. Ha sigut pagat 
este deute? A quant ascendixen els interessos del prèstec que es va fer per a aquesta obra? 

Pel Sr. Regidor d'Obres i Servicis, D. José E. Moncho Mengual es contesta que el 
deute no ha sigut pagat i els interessos ascendixen a 10.307 €. 

La Sra. Tur Oliver pregunta quines mesures s'estan adoptant per a poder cobrar eixos 
diners, sent contestada pel Sr. Moncho que l'última notícia que tenen de la Generalitat és que 
pagaran el deute a tots els ajuntaments en el mes d'octubre. 

3.- A la pregunta, 

Ha pagat ja la Generalitat totes les obres del “Pla Confiança”? Si no és així, a 
quant ascendix el deute? 

Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que la resposta és la mateixa que en el 
passat Ple Ordinari. No s'ha pagat encara el que resta de les obres i no ha variat en res la 
situació, no podent precisar quin és l'import del deute. 

4.- A la pregunta, 

Què hi ha passat amb els residus vertits per la depuradora al Riu Racons, per què 
no està connectada ja a la nova? 

Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que el Verger sí que està connectat a la 
depuradora des de juliol o agost de l'any passat. El qui no està connectat és Dénia. 

A continuació el Sr. alcalde dóna compte succintament del problema que patix el 
nostre municipi a causa de totes les connexions a la xarxa de clavegueram de totes les 
promocions ubicades en el terme de Dénia. 

5.- A la pregunta, 
S'han executat ja les obres dels sistemes de “Creixcudes de rius i detecció 

d'incendis”? 

Pel Sr. alcalde es contesta que l'antena ja estava instal·lada i només faltava el 
subministrament de llum. Segurament el proper dilluns es faran les primeres proves. 

6.- A la pregunta, 

S'ha executat l'obra “Il·luminació de la Torre de Medinaceli” i “Pavimentació del 
sòl de vidre”? 



Pel Sr. José E. Moncho Mengual i el Sr. Manolo Reyes es contesta que, quant a la 
primera, la subvenció no va arribar a eixir i respecte a la segona, es va rebutjar ja que no era 
del 100% i l'ajuntament havia d'assumir un percentatge, a més dels problemes que va haver-hi 
amb l'informe de Patrimoni. 

7.- A la pregunta, 
Estan pagant-se al dia les obres de “La Cas de la Senyoreta” i del “Parc El 

Bassot”? 

Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que s'estan pagant pràcticament al mes o 
als dos mesos. 

8.- A la pregunta, 

A quin import ascendeixen les factures pendents de pagament des del mes de gener 
fins al mes d'agost? 

Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que segons les dades que li han passat 
d'Intervenció són 344.307 €. 

9.- A la pregunta, 
Els diners recaudats per la Comissió de Festes: qui els controla i s'encarrega de la 

seua distribució? Hi han factures que puguen acreditar els gastos i ingressos d'aquesta 
Comissió? 

Pel Sr. alcalde es contesta que els diners que l'Ajuntament aporta com a subvenció a 
les festes ve justificat amb les corresponents factures. Ara bé, els diners que la Comissió 
recapta per la seua banda en loteries, barres i altres actes és diners que ells es manegen. 

10.- A la pregunta, 

El senyor Sendra Mateo, en quin lloc de treball està classificat, està creada la seua 
plaça, per quant de temps està contractat? 

Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que està contractat per un any i la plaça 
no està creada ja que el treball depén del que dure el rastre. La seua qualificació és com a 
netejador-cobrador. 

11.- A la pregunta, 

S'ha creat una altra plaça de neteja per al Rastre? 

Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que no s'ha creat una altra plaça ja que 
està prohibit enguany 2012 crear noves places. El contracte és de netejador i és per un any 
també, a temps parcial. 

En este moment intervé el Sr. alcalde aclarint que és la mateixa persona que està 
encarregada del cementeri, que fins ara no tenia cap tipus de contracte. D'esta manera es 
cobrix el tema del cementeri, alhora que ajuda a l'altra persona en el Rastre. 

12.- A la pregunta, 

A quin import ascendeix la llicència d'obres de la mercantil Ferrovial per l'actuació 
de la canalització del gas al seu pas pel Terme municipal del Verger? 

Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que Ferrovial és l'empresa constructora i 
Endesa és l'empresa que promou l'obra i la que abona la llicència. Hi ha dos llicències: una de 
11.328 € i una altra d'uns 300,00 € aproximadament. 

13.- A la pregunta, 



Estan cumplint-se els pagaments del Pla de Sanejament? De no ser així, hem tingut 
algun tipus de repercussió? 

Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que estan complint-se escrupolosament. 

14.- A la pregunta, 

Sr. Regidor de Sanitat, ha otorgat l'Ajuntament alguna llicència ambiental en el 
que portem de legislatura? 

Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que s'han atorgat 7 llicències. 

15.- A la pregunta, 

Sr. Regidor de Comerç, quantes actes butlletí de denúncia ha efectuat la Unitat 
Inspectora de la Guàrdia Civil a comerços de la localitat en el periode juliol/agost del 2012. 
Voldríem saber el nom d'aquestos comerços. 

Pel Sr. alcalde es contesta que en el període juliol-agost 2012 no consta en 
l'ajuntament cap denúncia a comerços locals. El procediment habitual és que el butlletí de 
denúncia de la Guàrdia Civil es remet al propi titular de l'establiment i a la Conselleria, 
donant compte esta posteriorment a l'Ajuntament. En realitat el que s'han fet no són 
denúncies sinó inspeccions de Sanitat. 

A continuació, el Sr. alcalde descriu breument el procediment per a l'atorgament de 
les llicències d'obertura. 

El Sr. Salort del Grup Socialista pregunta si se segueix algun criteri per a les 
inspeccions als establiments, sent contestat pel Sr. alcalde en el sentit que és la guàrdia Civil 
qui d'ofici procedix a les inspeccions sense un criteri definit. 

16.- A la pregunta, 

Sr. Secrtari, en quina Junta de Govern Local va delegar el Sr. alcalde les 
competències d'urbanisme tal i com indica el ROM en el punt 7.1? 

Pel Sr. Moncho es manifesta que donada l'absència del Sr. Secretari per assumptes 
personals urgents, la resposta a la pregunta l'ha deixat per escrit, fent entrega de la mateixa al 
Grup Socialista, pregant que en una altra ocasió les preguntes dirigides personalment al 
secretari no siguen incloses en precs i preguntes, sinó efectuades directament en la Secretaria. 

Pel Sr. president es va donar compte de l'escrit del grup INDEPENDENTS DEL 
VERGER, presentat el 24 de setembre, per mitjà del qual es formulen quatre preguntes totes 
elles contestades en la forma que a continuació s'indica: 

a) Preguntes.- 

1.- A la pregunta, (CENTRE DE SALUT) 

a) En el Ple Extraordinari celebrat en el mes de juliol, en el qual, P P, PSOE, 
Bloc Nacionalista, Independents d'EI Verger, presenten una moció, esta, per al seu 
debat i aprovació si procedia, en la qual reflectia el desacord d’esta Corporació 
Municipal, en relació amb les mesures de retall adoptat per la direcció de Marina 
Salut. 

b) En les esmentades mesures, les quals, dictaminaven el tancament dels 
Centres de Salut en les urgéncies des de les 22 fins als 08 hores, estes reflectides en 
la mateixa, en la dita Moció, és definix clarament que esta mesura atenta 



directament contra els drets dels usuaris, i no s'adapta al Pla de Salut aprovat per 
les Corts Valencianes. 

c) Segons allò que s'ha exposat pel Sr alcalde, fins a la data en qüestió, s'havien 
produït diverses reunions entre la Direcció del Centre, i els alcaldes comarcals. 
També va exposar que encara tenien pendents altres reunions, reflectint la de 
primers de setembre. 

SOL-LICITE:  

1) S'expose al Ple: els acords adoptats pels Sr alcaldes amb la direcció de Marina 
Salut. 

2) S'expose al Ple: Si els Srs. alcaldes, els quals van estar en la reunió amb M.S., 
reflectisca si ni ha hagut acord en tot, o si s'ha desmarcat algun. 

3) S'expose al Ple: En el suposat de no haver arribat als acords desitjats amb la 
direcció de M. S., que mesures pretén adoptar el Sr. alcalde i el seu Equip de Govern 
respecte d'això. 

Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que s’han mantingut diverses reunions 
entre els alcaldes per a adoptar una línia comuna a seguir, arribant a l'acord d'instar a la 
Conselleria perquè dicte les resolucions necessàries perquè Marina Salut no cierre les 
urgències nocturnes en els Centres de Salut i adopte les mesures necessàries perquè hi haja un 
tracte igualitari per a tots els municipis. De fet, després de la reunió mantinguda la setmana 
passada amb el conseller, els Centres de Salut que tancarien al setembre, ja no tanquen 
(Teulada, Xaló, etc.). 

Intervé el Sr. alcalde per a manifestar que la Conselleria presentarà un informe 
exhaustiu de la situació per a la pròxima reunió amb els alcaldes dels municipis afectats per 
esta mesura. 

2.- A la pregunta, (TALLER d'OCUPACIÓ ELVERGER) 

1) Referent a l'Escola/taller d'ocupació que s'está desenrotllant en el municipi del 
Verger, segons informació rebuda de l'Equip de Govern, aquesta, ascendia la quantitat de 
+/- 596.000 €, "també s'informa de la quantitat rerebuda el dia de la data 29/03/12", si el 
M.l. Ajuntament té que aportar alguna quantitat, expose la xifra en Euros. 

Esta pregunta va ser contestada pel Primer tinent d'alcalde Sr J. E. Moncho el qual 
va exposar que s'havia rebut al voltant de 260.000 €. 

SOL-LICITE: 

A) Conéixer amb exactitud la quantitat rebuda per organismes externs en 
l'actualitat. 

B) Actualment a quant ascendixen els gastos produïts per la E/T, Ocupacional 
del Verger. 

C) De no haver-hi cap altra quantitat en € d'organismes externs, i si els gastos de 
la mateixa han superat la quantitat rebuda per Conselleria. (Reflectisca de qual pressupost 
i partida s'ha obtingut la dita quantitat). 

D) Tindre constància del seguiment del procés emprat, aquest per a realitzar les 
obres pertinents en la mateixa, i si estes s'adapten al protocol reflectit en el projecte de la 
E/T. Ocupacional. 



Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que la quantitat subvencionada són 
569.000 € i la quantitat rebuda és el 50% aproximadament, és a dir, uns 282.000 €. Els gastos 
ascendixen a 322.709 €, incloses les nòmines (260.000 €) i el material (uns 60.000 €). La 
partida pressupostària consignada per a les nòmines és la 24113100 i la partida del material 
24122000. 

A continuació el Sr. Rodríguez pregunta per la marxa de les obres i perquè s'està 
pintant la façana, sense haver reparat la teulada o les finestres exteriors. 

El Sr. alcalde intervé i explica breument l'estat de les obres, aclarint que la teulada va 
a substituir-se per una coberta perquè és menys problemàtica que la teulada, a més de la 
possibilitat d'albergar aparells de refrigeració etc. La façana s'ha pintat a fi d'evitar més 
humitat en la casa i les finestres es tancaran de manera que l'aigua de pluja no puga penetrar 
en l'interior. La part posterior no s'ha acabat perquè per allí és per on entrarà el camió per a 
procedir al canvi de coberta. 

3.- A la pregunta, (VIVENDES DE PROTECCIÓ OFICIAL) 

En el Ple del dia 30 de setembre del 2010, és va aprovar una permuta entre 
l'Ajuntament del Verger i dos empreses promotors/constructors. Estes per a la construcció 
de vivendes de Protecció Oficial (VPO), en la UE-2. (Parcel·la ubicada prop del futur 
Institut de Secundària). Esta mateixa pregunta es presentà al Ple ordinari celebrat el dia 
29 de setembre del 2011, (fa un any). 

a) En el conveni de l'esmentada parcel·la s'acorda la construcció de 25 vivendes 
protegides, a més, dos locals comercials de 300 m2 aproximadament, un 
acondicionat per a associacions Culturals etc., i l'altre sense cap tipus de 
construcció. 

b) Les vivendes tenien un tracte molt beneficiós: Durant 10 anys es pagaria 
mensualment al voltant de 250 € de lloguer per vivenda amb dret a compra, a més, 
constaria en l'entrada de compra la quantitat pagada en els 10 anys anteriors. 

c) Segons es va exposar en el conveni, durant un determinat temps, (crec recordar sis 
mesos), si les esmentades empreses no obtingueren la documentació i llicències 
precisa de la Conselleria per a realitzar l'esmentada obra, es va exposar una 
clàusula en la qual perdia validesa l'esmentat conveni. (Tornant este al seu estat 
anterior). 

d) A més, devem recordar que l'esmentat conveni, més les parcel·les que es van cedir a 
la Conselleria, (estes també per a V.P.O.) superen els 2.000 m2 cedits pel municipi. 

SOL-LICITE: Conéixer amb exactitud la situació actual de les esmentades 
parcel·les. Perqué és corre el perill que el municipi perda estes parcel·les si no s'adopten les 
mesures pertinents, les quals, per lògica legal, deurien passar per dos actuacions, o bé 
s'executen els projectes en qüestió, o al contrari es deurien tornar les esmentades 
parcel·les. 

Esta pregunta es dóna per contestada. 

4.- A la pregunta, (PRESSUPOST) 

En el Ple celebrat el dia 14 de maig 2012, en el seu apartat 1r, es va aprovar 
l'operació d'endeudament per finançar el pagament als proveïdors de les entitats locals, 



derivat del Reial Decret 4/2012 segons informació de l'Equip de Govern la quantitat 
d'endeutament ascendix al voltant de 2.500.000 d'Euros. 

A més, l'escola / taller d'ocupació que s'está desenrotllant en el Verger, del dia 
27/12/2011, la qual, segons exposat pel 1r tinent d'alcalde J. E. Moncho ascendix 
aproximadament 596.000 Euros. 

En resum els quantitats en estos dos conceptes ascendixen aproximadament 
3.096.000. 

SOL-LICITE: 

a) En el Ple del dia de hui, en el qual estem a tres mesos de fi d'any, no es 
reflectixen els pressupostos del mateix. Per tant, sol-licite saber si es pretenen encara 
passar-los per Ple. 

En el supòsit que la intenció fóra prolongar els de l'any passat, o realitzar alguna 
actuació legal, la qual nosaltres desconeixem. Sol-licite a qui corresponga una exposició 
lògica respecte d'aixó. 

Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que en breus dates estarà acabat el 
projecte del Pressupost General per a presentar-lo al Ple de la corporació. 

I en conseqüència a l'anteriorment exposat, i atés que no hi havia més punts de l'Ordre 
del Dia que tractar, sent les vint hores i quaranta minuts, per la Presidència s'alça la sessió en 
el lloc i la data indicats, estenent-se la present acta, de la que jo, com a secretari, done fe. 

 


