ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, CELEBRADA PER
L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 28 DE JUNY DEL 2012.---------------------------------Alcalde - President:
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D. Salvador Salort Rovira
SRA María José Tur Oliver
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Secretari:
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En el Saló d'Actes de la Casa Consistorial d'El Verger, a vint-i-huit de juny de dos mil
dotze.
Sent les vint i trenta 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
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 29-03-2012
I 14-05-2012.

Obert l'acte per la Presidència, de la seua ordre vaig procedir jo, el secretari, a donar
compte de l'acta de les sessions anteriors, de data 29 de març del 2012 i 14 de maig del 2012,
les quals són aprovades per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE
RESERVA DE SÒL DOTACIONAL PER A EQUIPAMENT EDUCATIU-CULTURAL.

Donat compte de l'expedient que s'instruïx per al Pla Especial de reserva de sòl
dotacional per a equipament educatiu cultural en sòl no urbanitzable comú del Verger.
Amb la vènia de S.S. intervé la portaveu del Grup Socialista, la Sra. Tur Oliver, per a
preguntar quin és el següent pas a donar en este expedient, sent contestada pel Sr. secretari
que després de l'aprovació pel Ple municipal es remetrà l’acord a la Conselleria per a
l'aprovació definitiva del Pla Especial, matisant el Sr. Alcalde que, una vegada que
l’esmentada aprovació siga notificada a la corporació, es realitzaran els tràmits necessaris per
a l'adquisició dels terrenys, expedient que ja s'ha iniciat per dos vies diferents per a guanyar
temps, el de l'expropiació i el de la compravenda dels terrenys.

Prosseguix la Sra. Tur, i en la seua explicació de vot, manifesta que esta és una
infraestructura necessària per al municipi que, segons la seua opinió, ja hauria d'estar
conclosa.
Considerant que este Ajuntament va aprovar provisionalment, segons acord de 24 de
juny del 2010, el Pla Especial de reserva de sòl dotacional per a equipament educatiu cultural
en sòl no urbanitzable comú del Verger.
Considerant que posteriorment, i amb caràcter previ a la seua aprovació definitiva,
l'esmentat document fou sotmés per la Conselleria competent en urbanisme, al preceptiu
període consultiu amb les distintes Administracions afectades, de conformitat amb allò que
estableix l'article 84 de la Llei Urbanística Valenciana 16/2005 (LUV).
Considerant que a la vista dels informes rebuts i segons allò que s'ha requerit en escrit
de la Directora Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de 10
d'abril del 2012 (RS de 16 d'abril, RE de 2 de maig) s'ha redactat el text refòs que se sotmet a
aprovació pel Ple de l'Ajuntament que introduïx les següents modificacions puntuals sobre el
text aprovat provisionalment:
• Modificació introduïda en el pla d'ordenació amb les rectificacions sol·licitades per
la Conselleria d'Educació respecte del grafiat de la parcel·la proposada per a la implantació
de l'institut, atenent al seu escrit d'11 de març del 2011 (RS de 16 de març), al qual s'adjunta
informe de la Direcció General de Règim Econòmic de l'esmentada Conselleria, de 16 de
febrer del 2010.
• Determinacions relatives a la via pecuària Colada de Camí Vell de Dénia, segons
l'acord de la Comissió d'Avaluació Ambiental de 24 de novembre del 2011, incorporades a
les Normes Urbanístiques del Pla Especial (article 2.5, 3).
• Mesures correctores indicades en l'estudi acústic, segons es requerix en l'acord de
la Comissió d'Avaluació Ambiental de 24 de novembre del 2011, incorporats a les Normes
Urbanístiques del Pla Especial (article 2.6).
• Condicionants relatius a la connexió amb l'EDAR, segons informe de l'entitat de
Sanejament d'Aigües, de 21 de febrer del 2011 (RS de 24 de febrer), a les que es referix així
mateix l'acord de la Comissió d'Avaluació Ambiental de 24 de novembre del 2011,
incorporats a les Normes Urbanístiques del Pla Especial (article 2.7).
Resultant competent l'Ajuntament Ple, en virtut d'allò establit pels articles 83 i 84 de
la LUV i 22, c) i q), de la Llei 7/1985, per mitjà del quòrum de majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació, de conformitat amb l'article 47, 2,11) de l'esmentat text
legal.
Vist el dictamen de la Comissió corresponent emés en sentit favorable, i no suscitantse debat, S.S. el Sr. alcalde sotmet l'assumpte a votació, i la corporació, per unanimitat dels
seus membres VA ACORDAR:
Primer.- Aprovar el Text Refós “maig 2012” del Pla Especial de reserva de sòl
dotacional per a equipament educatiu cultural en sòl no urbanitzable comú del Verger
(Institut), redactat segons els requeriments efectuats per la Conselleria competent en
urbanisme durant la fase consultiva.

Segon.- Remetre dos exemplars de l'esmentat text refòs, adjuntant així mateix format
digital, al Servici Territorial d'Urbanisme de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi
Ambient, instant la seua aprovació definitiva.
Tercer.- Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents i la
realització de totes les gestions que siguen precises per al compliment del que s’acorda.
3.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ
JURÍDICA DE LES DOS PARCEL·LES MUNICIPALS D'EQUIPAMENT SOCIAL I
EQUIPAMENT COMERCIAL UBICADES EN EL POLÍGON INDUSTRIAL.

Donat compte de l'expedient que s'instruïx per a l'alteració jurídica de dos parcel·les
municipals.
Amb la vènia de S.S. intervé la portaveu del Grup Socialista, la Sra. Tur Oliver, per a
manifestar que no entén el motiu pel qual es vol desafectar les parcel·les d'ús públic, quan en
una d'elles s'instal·la el rastre del cap de setmana que es realitza en el Polígon.
Contesta el Sr. alcalde en el sentit que, el realment necessari és desafectar la parcel·la
ubicada davant de la que es realitza el rastre per a poder instal·lar allí un centre d'arreplegada
i adopció d'animals que vol dur a terme una Associació sense ànim de lucre, per mitjà de la
cessió d'ús de l’esmentada parcel·la, la qual cosa no és possible actualment, si no es desafecta
prèviament del domini públic.
Al fil de tot açò, el portaveu del Grup Popular, Sr. Moncho Mengual aprofita per a
comunicar al Ple que, segons l'informe emés per l'Arquitecte Municipal, es van a revisar totes
les parcel·les municipals dotacionals de destí públic per a desafectar-les.
En este moment intervé el Sr. secretari per a aclarir que l'informe tècnic no parla de
“desafectació”. El que ve a concloure és que actualment hi ha una divergència en la
denominació de les parcel·les d'equipaments, depenent de l'ús a què es destinen, a causa de la
normativa legal vigent en el moment en què es va desenvolupar cadascun dels Sectors. Del
que es tracta per tant, segons l'informe, és d'homologar totes les parcel·les amb la
denominació de Sòl Dotacional d'Equipaments, podent-se destinar a l'ús que cada sector
necessite, sense modificar ni zones verdes, ni xarxa viària, ni infraestructures.
A continuació la Sra. Tur fa referència a la Moció de l'Alcaldia per la qual s'inicia
l'expedient, concretament al paràgraf on es contempla la possibilitat de lloguer o venda de la
parcel·la que es vol desafectar, sent contestada pel Sr. Moncho que la intenció de l'Equip de
Govern no és en absolut la venda de la parcel·la, sent el seu ús previst l'anteriorment indicat
de centre d'arreplegada i adopció d'animals, matisant el Sr. Alcalde que l'ús se cedix per deu
anys a una Associació sense ànim de lucre que és l'encarregada de finançar tot el projecte de
construcció, sense cap cost per a l'Ajuntament, alhora que s'encarregaran també de tots els
animals que fins ara arreplegava l'Ajuntament i que suposaven una despesa considerable per a
la corporació.
A continuació intervé el portaveu del Bloc-Compromís, D. Vicent Costa, per a
preguntar si s'ha pensat en una altra ubicació per a esta activitat, per exemple en el terreny
que l'Ajuntament posseïx prop del Cementeri municipal, sent contestat pel Sr. Alcalde que es
van estudiar totes les possibilitats, creient que la ubicació en la parcel·la del Polígon era la
més encertada.

La Sra. Tur, en la seua explicació de vot del Grup Socialista, manifesta que si només
es tractara de canviar la qualificació estarien d'acord, però des del moment que es menciona
la paraula “enajenación” ja no ho aproven perquè són de l'opinió que cal salvaguardar el
patrimoni municipal.
Pel Grup Independents del Verger intervé D. Francisco Rodríguez Buigues, qui reitera
el ja manifestat en la Comissió Informativa i que en resum ve a dir que, segons la seua opinió
el procediment hauria d'haver sigut elevar primer la moció de l'Alcaldia al Ple i després donar
tràmit a l'exposició pública per a possibles al·legacions, sent contestat pel Sr. Moncho que
l'expedient s'ha tramitat d'acord amb la legislació vigent.
Vista la Moció de l'Alcaldia de data 4 de maig del 2012, que disposava l'inici de
l'expedient d'alteració jurídica de les dos parcel·les municipals ubicades en el Polígon
Industrial, les quals consten al Llibre d'Inventari de Béns municipals amb núm. d'ordre 11 i
12, de l'Epígraf “Béns Immobles”, amb la qualificació de béns de Domini Públic, Servici
Públic. Seguits tots els tràmits previstos en l'art. 8 del Reglament de Béns de les Entitats
Locals, en especial el període d'informació pública, sense que s'haja presentat al·legació o cap
reclamació.
Atés l'informe emés per la Secretaria municipal, de data 16 de juny del 2012.
Vist el dictamen de la Comissió corresponent emés en sentit favorable, S.S. el Sr.
alcalde sotmet l'assumpte a votació, i la corporació, per majoria absoluta dels seus membres,
amb el vot a favor del Grup Popular (6 regidors) i el vot en contra del Grup Socialista (3
regidors), Grup Independents del Verger (1 regidor) i Grup Bloc-Compromís (1 regidor),
VA ACORDAR:
Primer.- Alterar la qualificació jurídica dels següents immobles:
a)

Parcel·la d'equipament comercial, i Parcel·la d'equipament social ubicades en el Pla
Parcial Industrial Sector E que figuren en el Llibre d'Inventari de Béns amb el núm.
d'orde 11 i 12, respectivament, de l'epígraf I “Béns Immobles”, Domini Públic, Servici
Públic amb una superfície de 2.060 m2 cadascuna d'elles, desafectant-les del domini i
servici públic, quedant qualificades com bé patrimonial o de propis.

Segon.- Que es procedisca a anotar el canvi de qualificació jurídica, acordat en el punt
anterior, en l'Inventari General de Béns i Drets de la corporació.
4.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA CESSIÓ DE LA CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA DEL CENTRE ESPORTIU I DE RELAX “TONUS” A
L'EMPRESA “CONCESSIONS, DESENROTLLAMENTS I OBRES, S.L.U.”
Donat compte de l'escrit presentat amb data 14 de març del 2012, formulat per D.
Emilio José Sanz Cardona, en representació de la mercantil CONCESSIONS,
DESENROTLLAMENTS I OBRES, S.L.U., participada al 100% per la mercantil PROMED
CONSULTING, S.L., per mitjà del que sol·licita la cessió de la concessió administrativa i
dret de superfície i el conjunt d'establiments, explotacions i qualssevol altres unitats
productives de béns i servicis de l'empresa concursada INIMED RASER, S.L.U.
Pren la paraula, en primer lloc, la Sra. Tur del Grup Socialista per a preguntar si el
Centre Esportiu, construït en sòl públic, haguera pogut ser rescatat de la concessió per
incompliment del Plec de l'empresa concessionària i passar a ser de gestió municipal, sent
contestada pel Sr. Alcalde que l'incompliment de l'empresa va ser més bé dels pagaments a
proveïdors.

En este moment intervé el Sr. secretari de la corporació per a manifestar que este
expedient és prou llarg i complex com per a desgranar-lo en un Ple, però es posa a disposició
de tots els regidors per a explicar totes les situacions i circumstàncies ocorregudes durant la
tramitació del mateix. De totes les maneres i en contestació a la pregunta formulada per la
Sra. Tur, el Sr. secretari manifesta que en aquell moment no era possible assumir la gestió del
Centre perquè la xifra que partia el conjunt de creditors superava els dos milions d'euros, la
qual cosa era inviable econòmicament per a l'Ajuntament.
Donat compte del Decret del Jutjat Mercantil núm. 2 d'Alacant, de data 9 de març del
2012, Procediment: Concurso Ordinari núm. 405/2008-D, pel que s'aprova el remat del bé
consistent en la concessió administrativa, dret de superfície i el conjunt d'establiments,
explotacions i qualssevol altres unitats productives de béns i servicis de l'empresa
concursada INIMED RASER, S.L.U., a favor de PROMED CONSULTING, S.L.
Vist l'informe emés per Secretaria, de data 9 d'abril del 2012.
Vist el dictamen de la Comissió corresponent emés en sentit favorable, S.S. el Sr.
Alcalde sotmet l'assumpte a votació, i la Corporació, per majoria absoluta dels seus
membres, amb el vot a favor del Grup Popular (6 regidors) i Grup Bloc-Compromís (1
regidor) i el vot en contra del Grup Socialista (3 regidors), i Grup Independents del Verger
(1 regidor)), VA ACORDAR:
Primer.- Aprovar la cessió de la concessió administrativa, dret de superfície i el
conjunt d'establiments, explotacions i qualssevol altres unitats productives de béns i servicis
de l'empresa concursada INIMED RASER, S.L.U., a favor de PROMED CONSULTING,
S.L., amb subjecció als mateixos termes i condicions administratives i econòmiques que
l'anterior concessionària, i per la resta d'anys que queden fins a complir el termini que fou
determinat per a a l'anterior adjudicatària INIMED RASER, S.L.
Segon.- Traslladar del present acord a la mercantil PROMED CONSULTING, S.L., a
través del seu representant D. Emilio José Sanz Cardona, perquè en prenga coneixement i
efectes.

Abans de començar amb els precs i preguntes, el portaveu del Grup Popular, Sr.
Moncho, sol·licita la vènia per a fer una rectificació de les seues paraules en l'anterior Ple
ordinari (29-03-2012), on va manifestar que el Grup Popular fa uns anys i estant en l'oposició
va votar a favor d'un reconeixement extrajudicial de deute, la qual cosa no és cert ja que va
votar en contra.
Així mateix, el Sr. alcalde desitja informar als Srs. Regidors el moment processal en
què es troben les dos demandes interposades contra D. Manuel Martínez Pulido, que
resumidament és la següent:
Respecte a la primera, interposada per ell mateix i D. Francisco Rodríguez contra D.
Manuel Martínez per unes declaracions fetes en premsa, indicar que la vista serà el pròxim
dia 4, però han arribat a un acord amb el demandat perquè demane excuses públicament
davant del jutge i rectifique les seues declaracions donant publicitat de la rectificació en el
mateix mitjà de premsa que va utilitzar per a realitzar-les.

Quant a la segona, referent a les connexions de totes les vivendes ubicades en el terme
de Dénia a la xarxa de clavegueram del Verger, basant-se en el famós Conveni firmat per
l'Ajuntament del Verger (governat llavors pel BLOC en coalició amb el PSOE), amb
l'Ajuntament de Dénia, (governat així mateix pel PSOE en coalició amb el BLOC), indicar que la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha sancionat a l'Ajuntament del Verger amb 75.000 €
de multa per abocar a la “Séquia del Flare”, degut sobretot a la gran quantitat de vivendes de
Dénia connectades a la xarxa del Verger, eximint a l'Ajuntament de Dénia de qualsevol
responsabilitat. Aleshores, l’Ajuntament va posar tota la documetació en coneixement de la
Fiscalia i a conseqüència de tot això, el jutge ha demanat una forta fiança a D. Manuel
Martínez. L'Ajuntament, per la seua banda, pot desistir de la demanda, encara que la Fiscalia
pot actuar d'ofici i avança el Sr. Alcalde, que s'està estudiant la possibilitat d'interposar una
demanda contra l'Ajuntament de Dénia.
Per a finalitzar, el Sr. alcalde manifesta que s'ha denunciat el conveni firmat amb
Dénia i s'ha recorregut la sanció de 75.000 € imposada pel Ministeri, matisant que, en quant
se sàpia alguna cosa més, informarà els grups.

5. PRECS I PREGUNTES
Pel Sr. president es va donar compte de l'escrit del grup PSPV-PSOE, presentat el 25
de juny, per mitjà del qual es formulen tretze preguntes i dos precs totes elles contestades en
la forma que a continuació s'indica:
a) Preguntes.1.- A la pregunta,
Segons el Pla d'Ajust: en estalvi d'energia vostés anaven a canviar els luminaries
actuals per luminaries Leds.
Quan pensen portar-ho a terme?
I com van a pagar-ho?
Pel Sr. Regidor d'Obres i Servicis, D. José E. Moncho Mengual es contesta que, al fil
també de la segona pregunta formulada referent a la caldera del Col·legi Públic, s'està
elaborant un estudi energètic per a tot el municipi i es tenen diferents ofertes que s'estan
valorant i estudiant. La inversió es finançarà amb el propi estalvi que es genere, si bé no està
decidit encara el procediment (rènting, contracte, etc.). S'estan estudiant les diferents
possibilitats. En conclusió, estem en la primera fase de l'estudi energètic.
2.- A la pregunta,
Segons el Pla d'Ajust: la caldera del col·legi anava a substituir-se per una caldera
de “Biomassa”
Quan pensen portar-ho a terme?
I com van a pagar-ho?
Es dóna per contestada en la primera pregunta.
3.- A la pregunta,
L'ajuntament ja ha rebut els diners del prèstec del Govern Central per a pagar a
proveïdors?

Si és així, s'han pagat les factures presentades?
Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que el pagament s'ha realitzat
directament pel Govern Central a través de les distintes entitats bancàries.
4.- A la pregunta,
Quants diners es deuen des de Gener 2012 fins Juny 2012 als proveïdors?
Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que en factures pendents de pagament la
quantitat ascendix aproximadament a 250.000 €.
5.- A la pregunta,
Vostés van dir que havien rebut la meitat de la subvenció, és a dir, 298.000 € del
Fons Europeu per al Taller Escola:
Quants diners paga l'Ajuntament al mes de Seguretat Social i quants de sous?
Quants diners falten per arribar del Fons Europeu i quan arribaran?
Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que els sous del Taller d'Ocupació
ascendixen a la quantitat total de 34.549 € al mes, i la Seguretat Social dels trenta alumnes,
exclòs l'Equip docent, ascendix aproximadament a 1.000 €, depenent de si el mes té 30 o 31
dies. Falta per percebre l'altre 50% de la subvenció que possiblement arribarà al juliol o
agost.
6.- A la pregunta,
Ja està creada la central de Compres?
I quina persona és l'encarregada?
Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que no està creada però sí que totes les
compres previstes es presenten, abans de realitzar-les, davant de la Junta de Govern per a la
seua aprovació i coneixement. La central està en tràmit de creació i estarà composta per
tècnics municipals i regidors.
7.- A la pregunta,
La Generalitat ha liquidat el deute que té amb l'Ajuntament per l'adoquinat del
casc antic?
I per les obres del Pla Confiança que faltaven a pagar?
Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que segons l'última conversació amb la
Conselleria, es pagaria ara el 50 % i abans d'acabe l'any l'altre 50%.
8.- A la pregunta,
Quines despeses de manteniment a l'any té el vehicle d'atestats?
Quantes denúncies s'han ficat este any i de molts diners estem parlant?
Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que els gastos són el segur anual que
ascendix a uns 400 € i la quota mensual del leasing que és d'uns 1.300 € que acaba al
novembre. La revisió de l'alcoholímetre és cada 6 mesos.
Intervé la Sra. Tur per a preguntar si el vehicle ha treballat, sent contestada pel Sr.
alcalde en el sentit que el vehicle no està només per a fer denúncies, sinó per a intervindre en
els accidents del terme municipal, elaborant els parts corresponents in situ, fent el control
d'alcoholèmia, etc.
9.- A la pregunta,

Pensa el Sr. alcalde retirar el cartell del Pla Confiança del carrer Almàsera o
espera a cobrar del Consell per fer-ho?
Pel Sr. alcalde es contesta que ni una cosa, ni l'altra. La primera cosa que va a fer-se
és la neteja del llit del riu.
10.- A la pregunta,
Quants diners es deuen des de Gener 2012 fins Juny 2012 als proveïdors?
Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que és una repetició de la quarta
pregunta i es dóna per contestada.
11.- A la pregunta,
El Centre Hípic ubicat provisionalment en Oliva Nova, segons vostés ens van dir fa
uns mesos enrrere, ens agradaria saber com està a dia de hui?
Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que hi havia una reunió prevista per a hui
mateix que s'ha anul·lat a última hora i per tant, quan se celebre ja es podrà informar un poc
més extensament.
En este moment intervé el Sr. alcalde manifestant que l'ajuntament és el primer
interessat a reunir-se amb l'empresa, perquè hi ha uns compromisos firmats pels propietaris i
l'empresa amb una sèrie de clàusules que s'han de complir. La situació actual és que el Centre
hípic es va construir en uns terrenys d'Oliva Nova sense llicència, estant imputats per
prevaricació l'alcaldessa d'Oliva i el Regidor d'Urbanisme que va dimitir.
12.- A la pregunta,
Pensen aplicar els retalls als sous de l'Equip de Govern i personal de confiança, o
sols pensen continuar retallant als funcionaris?
Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que no hi ha retalls als funcionaris. El
que es contempla en el Pla d'Ajust és amortització de plaça, però no retalls als funcionaris.
Intervé D. Joaquín Coll, del Grup Socialista, manifestant que ha hagut un retall en el
sou d'una treballadora de l'Escola Infantil, sent contestat per la Regidora d'Educació, Sra.
Lucia Santamaría que no s'ha retallat el sou, sinó que s'ha realitzat una reducció d'horari que
comporta la consegüent disminució de la nòmina, perquè realment no hi ha suficients
xiquets/es per a mantindre tota la plantilla a jornada completa.
A continuació D. José E. Moncho intervé per a aclarir que en l'Ajuntament fa més
d'un any que no hi ha personal de confiança.
Per a finalitzar, la Sra. Tur pregunta si l'Equip de govern es retallarà els sous, sent
contestada pel Sr. Alcalde qui manifesta que en principi no, encara que si hi ha retalls, n’hi
haurà per a tots.
13.- A la pregunta,
Quina responsabilitat te el senyor alcalde El senyor Miguel González Bañó quan
dicta BANS, aquestos no és compleixen i no fa res per tal que la llei seguisca aplicada?
Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que els Bans són merament informatius i
el que s'ordena o exigix en ells comporta el seu procediment administratiu corresponent,
posant com a exemple els Bans de neteja de parcel·les i el d'excrements d'animals domèstics
en la via pública.
PREC:

1- Preguem que dintre del 2012 s'actualitzen les directives i es convoquen les
reunions del Consell Agrari i la Junta de los Montes de Segària i Cremadella.
Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que la Junta de los Montes de Segaria i
Cremadella és un organisme autònom que es regix per les seues pròpies normes. Quant al
Consell Agrari, del qual sí que forma part l'Ajuntament, és intenció de l'Equip de Govern en
el mes de setembre promoure alguna reunió.
2- El dia 02.04.2012 és va enviar un fax al 965750872 de l'Ajuntament del Verger
indicant a l'atenció de Salvador Salort Grup Socialista, amb resultat OK.
Després de preguntar-ho vàries vegades hui és l'hora que no el tinc. On és?
Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que s'ha intentat esbrinar preguntant a la
funcionària de l'Alcaldia, contestant la mateixa que qualsevol fax que no siga d'alcaldia, ella
el baixa per a que les persones que treballen en el registre ho remeten a la bústia corresponent
de cada grup polític.
Intervé el Sr. alcalde manifestant que també és possible que s'haja confós l'esmentat
document amb els molts fax publicitaris que es reben tots els dies.
Replica el Sr. Salort Rovira que ell mateix va preguntar en l'Alcaldia al cap de 3 o 4
dies de l'enviament del fax i que eixe núm. de fax apareix en la pàgina web municipal.
Per a finalitzar, el Sr. Moncho recomana a tots els grups polítics que si desitgen rebre
alguna documentació al seu nom, procuren donar el número del fax ubicat en el registre
d'entrada.

Pel Sr. President es va donar compte de l'escrit del grup INDEPENDENTS DEL
VERGER, presentat el 25 de juny, per mitjà del qual es formulen sis preguntes totes elles
contestades en la forma que a continuació s'indica:
a) Preguntes.1.- A la pregunta, (JUNTA DE GOVERN LOCAL)
En tots els actes de les sessions realitzades per la Junta de Govern Local, s'observa
el final el parágraf següent: I no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es
va alçar la sessió, sent les 14,30 hores del dia de la data, que, com a secretari, certifique.
Segons el meu punt de vista, en el conjunt de tots els actes no s'adona cap
certificació, ni per part del president de les mateixes, ni tampoc per secretària.
SOL·LICITE:
A)
S'explique el motiu pel qual en els actes de la Junta de Govern Local, no se
certifiquen estes amb el segell i la firma, tant del president de les mateixes, l’igual que de
secretària.
B)
Que el resultat de l'explicació sol·licitada, conste en l'acta del Ple que
corresponga.
Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que les actes que se signen són les que es
traslladen al Llibre d'Actes oficials, però de totes les maneres des de la Secretaria no hi ha
cap inconvenient a signar les còpies que es remeten als Grups per al seu coneixement, qüestió
que és ratificada pel propi Sr. Secretari.

2.- A la pregunta, (PRESSUPOSTOS 2012)
En el Ple Celebrat per l'Ajuntament del Verger el dia 14 de maig del 2012, en el seu
apartat 1r es va aprovar l'operació d'endeutament per finançar el pagament als proveïdors
de les entitats locals derivat del Reial Decret (R.D.L. 4/2012).
SOL·LICITE:
•
En el Ple que s'està celebrant en el dia de hui, no té reflectit els pressupostos
de l'any en curs (2012), tenint en compte que estem a 28 de juny (La meitat de l'any), La
pregunta és la següent. Es pensa prorrogar els pressupostos de l'any anterior?, o si encara
és preten presentar en un futur al Ple els pressupostos de l'any en curs.
•
En el supòsit que es pretenguera prorrogar el pressupost de l'any passat,
serien compatibles estos, havent-se acollit al reial decret 4/2012 del 24 de febrer, realitzant
l'operació d'endeutament de 2.500.000 Euros,
•
Que el resultat de l'explicació sol·licitada, conste en l'acta del Ple que
corresponga.
Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que la intenció de l'Equip de Govern és,
una vegada ja ultimats el Pla de Sanejament i el Pla d'Ajust marcats pel Govern Central,
presentar els nous Pressupostos de 2012 tenint en compte tots els ajustos previstos en el Pla.
3.- A la pregunta, (POLIGON PARCEL·LES d'APROFITAMENT)
En el Ple celebrat el dia 29/12/2011, es sol·licita que s'exposara al Ple el següent.
La quantitat en Euros que havia costat la transformacíó de les parcel·les de l'Ajuntament
ubicades en el Polígon Industrial. Estes davant del Frontó, i paral·leles a l'edifici Dénia
Bus.
El Primer tinent de alcalde, Sr D. José Enrique Moncho va facilitar en el mateix,
aproximadament les quantitats en factures, Reflectint el següent: (de projecte 8.000 € i
treballs/materials 10.000 €).
SOL·LICITE:
a) Obtindre informació actualitzada dels factures rebudes respecte d'aixó, facilitant
la quantitat de diners emprats en l'esmentada obra.
Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que l'adequació de la parcel·la ha costat
aproximadament uns 40.000 €, sense comptar el projecte, que ja estan pagats, excepte dos
factures pendents. Estos treballs es financen amb els ingressos del Rastre.
4.- A la pregunta, (VENDA DE LES PARCEL·LES d'APROFITAMENT)
En referència al capital recaptat per l'Ajuntament de la venda de Parcel·les
d'Aprofitament en anys anteriors:
SOL·LICITE: Que s'expose al Ple la quantitat en Euros que en l'actualitat
Reflectix en els comptes de l'Ajuntament.
Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que parcel·les no se n’ha venut cap, el
que es va vendre va ser l'aprofitament, pel que no acaba d'entendre la pregunta.

El Sr. Rodríguez aclarix que es referix a la quantitat en efectiu de PMS que queda en
el Banc, a la qual cosa el Sr. Moncho contesta que li ho dirà sense cap problema, encara que
ara mateix no posseïx la dada.
5.- A la pregunta, (MESURAMENTS I MARQUES TOPOGRÀFIQUES)
S'adona en diversos punts de la geografia del nostre terme municipal, s'aprecia
diversos mesuraments i marques topogràfiques.
SOL·LICITE:
a) S'expose al Ple que corresponen les actuacions que s'estan realitzant en el nostre
municipi.
Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que les obres referides corresponen a la
canalització del gas.
6.- A la pregunta, (CONVENI DE SENYALITZACIÓ COMERCIAL)
En data d'1 de juny del 2009, l'Empresa Pegasus Comunicació, S.L.N.E. i el Sr
alcalde Miguel González Bañó, firmen un conveni d'explotació de senyals comercials en
els vials del Verger. En l'esmentat conveni es reflectix les característiques, més la quantitat
de senyals convinguts.
La concessió s'establix entre altres, per un període de 8 anys, a més, en el Nucli
antic els comerços tindran un descompte del 50% sobre les tarifes, Pegasus es compromet a
realitzar el manteniment de les mateixes, Pegasus Comunicació pagarà a l'Ajuntament 340
Euros anuals per suport instal·lat, amb prèvia presentació de la factura, per tot açó:
SOL·LICITE:
b) Si s'han instal·lat les quantitats de senyals convinguts.
c) S'ha informat els comerciants de poder anunciar el seu comerç en les
mateixes, (que quantitat de € els costaria o costa a l'any).
d) Si Pegasus realitza el manteniment segons conveni.
e) Si Pegasus paga religiosament les factures de 340 € per suport i més any.
f) Si Pegasus i l'Ajuntament complixen l'esmentat conveni.
Pel Sr. José E. Moncho Mengual es contesta que el conveni seguix vigent i s'ha reunit
en dos ocasions amb el representant de Pegasus, exigint-li que es pose al dia amb els
ingressos corresponents al 2011 i 2012.
El Sr. Rodríguez manifesta que el que vol donar a entendre amb esta pregunta és
exigir que es complisca el conveni i si Pegasus ha d'ingressar per l'explotació de senyals de
publicitat, que ho abone.
A continuació intervé D. Vicente A. Costa, portaveu del Bloc-Compromís per a
manifestar un prec: que es duga a terme la creació de la Junta de Portaveus. També fa
referència a la publicació de les actes en la pàgina web municipal, aclarint el Sr. Alcalde que
es publiquen segons s'aproven. En este moment intervé el Sr. secretari per a donar a conéixer
als grups que des de la Diputació s'ha posat a disposició dels municipis que es vullguen
adherir una plataforma electrònica que donarà servici a totes les pàgines web municipals
d'aquelles poblacions que ho sol·liciten.

Una altra qüestió suscitada pel Sr. Costa és l'al·lusió a una notícia de premsa en què
s'al·ludix als tickets dels llocs de venda instal·lats en el rastre del cap de setmana que no estan
numerats, preguntant si hi ha algun control sobre ells. Pel Sr. Reyes, Regidor de Comerç es
contesta que naturalment en la Intervenció municipal estan tots els rebuts depositats, afegint
que s'estan dissenyant unes cartolines identificatives.
Per a finalitzar, el Sr. Costa, fent-se eco del que diu alguna gent, pregunta al Sr.
alcalde si s'ha pujat el sou al doble, sent contestat pel Sr. alcalde que, en primer lloc, ell no
pot per si mateix pujar-se el sou perquè és un tema de competència del Ple, per tant ell cobra
per la seua dedicació exclusiva el que es va acordar en Ple, al principi d'esta legislatura.

I en conseqüència a l'anteriorment exposat, i atés que no hi havia més punts de l'Ordre
del Dia que tractar, sent les nou hores i cinquanta 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.

