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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE  L'AJUNTAMENT  PLE  DE  DATA 20 DE JULIOL DE 
DOS MIL QUINZE 
                        
Dia : 20  de JULIOL del 2015             
Hora 20:00 hores 
Lloc Casa Consistorial de Favara 
 
Sessió Ordinària 
Convocatòria Primera  
 
 Assistents 
Alcaldessa-Presidenta: Na Oro Azorín Canet (COMPROMIS) 
Srs Regidors/es: Na Isabel Borràs Pastor (COMPROMIS) 
 En José Fco Vicedo Molina (COMPROMIS) 
 En Emili Lledó Figueres (COMPROMIS) 
 En Rafael Gisbert Aragó (P.S.O.E.) 
 Na Mª Isabel Morató Aragó (P.S.O.E.) 
 En Juan José Milvaques Galán (P.S.O.E.) 
 En Pedro Juan Victoria Miñana  (P.P.) 
 En Juan Bautista Serra Galán (P.P.) 
 En Josep Francesc Bixquert Climent (P.P.) 
 Na Trinidad Sala Almiñana (P.P.) 
Secretàri-Interventor En Juan Giner Corell 
 
 
 

En sessió pública i prèvia convocatòria a l'efecte és reunixen els Srs./Sres. 
indicats, tots ells integrants de l'Ajuntament Ple. 

 
Per l'Alcaldessa es declara oberta la sessió i es procedix a conéixer dels 

assumptes inclosos en l'Orde del Dia i que són els següents: 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
PRIMER.-  APROVACIÓ SI PERTOCA DELS ESBORRANYS DE LES ACTES ANTERIORS. 
 
SEGON.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA, ALS EFECTES D'ALLÒ 
ESTABLIT A L'ARTICLE 46.2 I), DE LA LLEI 7/85 I 42 DEL REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ, 
FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS. 
 
TERCER.- RESOLUCIÓ D’ AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’ACORD ADOPTAT EN 
SESSIÓ EXTRAORDIANÀRIA DE PLE DE 4 DE JUNY DE 2015 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANCIAT AMB REMANENT DE 
TRESORERIA PER A  DESPESES GENERALS. 
  
QUART.- APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES PÚBLIQUES 
PER A LLIBRES DE TEXT 
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CINQUÉ.- DETERMINACIÓ DE LES DOS FESTIVITATS LOCALS PER A L ´ANY 2016  
 
SISÉ.-  INFORMACIÓ D’ALCALDIA. 
  
SETÉ.-  ASSUMPTES D’URGÈNCIA, D’ACORD AMB ALLÒ QUE DISPOSA L’ARTICLE 91.4 
DEL ROF. 
 
HUITÈ- PRECS I PREGUNTES 

 
 
 

  
PRIMER.-  APROVACIÓ SI PERTOCA DELS ESBORRANYS DE LES ACTES ANTERIORS. 
 
 
 Se sotmet a la consideració del Ple l'acta següent: 
 

- ACTA DE 25  DE JUNY  DEL 2015 
 

Per l'Alcaldia s'assenyala que en l'acta en diversos llocs es parla d'alcalde 
en compte d'alcaldessa i sol·licita que es rectifique eixe extrem. Així mateix 
assenyala que en la pàgina 12 últim paràgraf s'indica que és plenament 
conscient del que suposa el càrrec i que rectificaria la seua dedicació a 
l'Ajuntament si fóra necessari. 

 
 

No formulant-se cap observació, sotmesa l'acta a votació, es aprovada 
per UNANIMITAT. 
 
 
 
SEGON.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA, ALS EFECTES D'ALLÒ 
ESTABLIT A L’ARTICLE 46.2 I), DE LA LLEI 7/85 I 42 DEL REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ, 
FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS. 
 

 
Es dóna compte de les resolucions d'Alcaldia compreses en el període del 

13/06/2015 al 15/07/2015. 

Per part del portaveu del PP, Pedro Juan Victòria, es pregunta per la 
resolució de concessió de pròrroga en l'execució de les obres del trinquet, afegint 
que eixa empresa ha incomplit moltes vegades i que ell seria partidari de 
sancionar l'incompliment en compte de concedir més pròrrogues.  Per part de la 
regidora delegada en la matèria senyora  Isabel Borras s'indica que s'ha efectuat 



3 
 

la pròrroga segons informe dels tècnics i que se li ha donat de termini fins a final 
d'este mes i si no complix se sancionarà d'acord amb la legalitat vigent. 

 
TERCER.- RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’ACORD ADOPTAT EN 
SESSIÓ EXTRAORDIANÀRIA DE PLE DE 4 DE JUNY DE 2015 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANCIAT AMB REMANENT DE 
TRESORERIA PER A  DESPESES GENERALS 
 
El Ple de l`Ajuntament en sessió extraordinària celebrada al dia 4 de juny de 2015, 
va acordar l`aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits del 
Pressupost en vigor mitjançant  la concessió de SUPLEMENTS DE CRÈDITS finançats 
amb remanent de tresoreria per a despeses generals. 
 
Al Butlletí Oficial de la Província de Valencia núm 119 de 24 de juny de 2015 es va  
publicar l’anunci d’exposició durant quinze dies al públic per a què els interessats 
pogueren efectuar reclamacions en els terminis previstos a l’article 169.1 per 
remissió del 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de les Hisendes Locals.  
 
Dins del termini de 15  dies d’exposició al públic, En data 3 de juliol de 2015 te 
entrada per registre, escrit d’ Oro Azorín Canet i Rafael Gisbert Aragó fent 
referència a l’escrit de la Secretaria – Interventora argumentant que l’ acord 
adoptat excedeix de les competències de l’administració ordinària. 
 
D’ acord amb les prescripcions contingudes en el Reial Decret 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de les Hisendes Locals correspon al 
ple resoldre en el termini d’ un mes les al·legacions presentades 
 
 
Per la qual cosa, es proposa al ple, per a la seua aprovació si procedeix, la 
proposta del següent ACORD: 
 
 
PRIMER.- Estimar les al·legacions efectuades en temps i forma per Oro Azorín 
Canet i Rafael Gisbert Aragó. Per entendre que ni ha un excés de competència 
durant el període d’ administració en funcions. 
 

 
SEGON.- Donar per finalitzat l’ expedient 103/2015 de modificació de crèdits en la 
modalitat de suplement de crèdit finançat amb remanent de tresoreria per a 
despeses generals i procedir al seu arxiu. 

 

 

S'obri debat per part dels distints grups polítics sent l'opinió, succintament 
exposada dels mateixos, la següent: 

Per part del regidor del grup popular Juan Serra s'assevera que la llei obliga 
a aplicar el remanent de tresoreria per a amortització de prèstecs i per tant es 
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mantenen en la mateixa posició perquè ells han basat sempre la seua actuació 
de govern en l'estricte compliment de la llei. 

Per part de l'Alcaldessa s'indica que estan d'acord amb el plantejament perquè 
en efecte així ho mana la llei, la qual cosa es posa en dubte és l'oportunitat del 
moment. Es podia haver fet un mes abans i no en els quinze dies en què s'està en 
funcions, considerant este mode d'actuar reprovable des del punt de vista de 
l'ètica política. 

 Per part del portaveu del grup popular Pedro Juan Victòria s'indica que 
políticament l'única cosa que perseguien era deixar l'Ajuntament al dia i sense 
deutes per a la nova corporació. 

 A continuació es produïxen successives intervencions dels regidors Juan Serra, 
Rafael Gisbert i l'Alcaldessa abundant en els mateixos raonaments 
respectivament. 

Després de les distintes intervencions sotmesa la proposta a votació és aprovada 
per MAJORIA AMB EL SEGÜENT RESULTAT: 

VOTS A FAVOR 7. (COMPROMIS I PSOE) 

 
VOTS EN CONTRA 4 (PP) 

 
QUART: APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES PÚBLIQUES 
PER A LLIBRES DE TEXT 
 

Es presenta al PLE, per a la seua aprovació, si escau, la següent PROPOSTA 
D'ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment, les bases per a la convocatòria d`ajudes publiques 
per a llibres de text 

SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública en el taulell d’anuncis de 

l’Ajuntament i en el ButlletÍ Oficial de la Província durant trenta dies, com a mínim, 

dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 

reclamacions que estimen oportunes. 

Finalitzat el termini d’informació pública, s’adoptarà l’acord  definitiu que 

procedisca, resolent les al·legacions presentades i aprovant la redacció definitiva 

de l’ordenança. En cas que no s’hagueren presentat al·legacions, l’acord 

provisional s’entendrà definitiu, sense necessitat d’acord exprés. 

 
S'obri debat per part dels distints grups polítics sent l'opinió, succintament 

exposada dels mateixos, la següent: 
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La regidora delegada en la matèria, Isabel Morató, explica el contingut de 
les bases reguladores. 

El portaveu del grup popular assenyala que no té sentit un comité avaluador ja 
que no va a avaluar-se res, només comprovar si complix els requisits de les bases. 

L'alcaldessa assenyala que la comissió de valoració l'han establit per a afavorir la 
participació dels distints grups i la transparència. 

El portaveu del grup popular, Pedro Juan Victòria, assenyala que si no es va a 
valorar res i només es va a comprovar els requisits de les bases no té sentit i ells no 
participaran. Afig també que en les bases posa només alumnes del col·legi Felix 
Olmos i que no li pareix bé. Quan es donen ajudes als alumnes de Favara es 
donen a tots sense independentment si van a un col·legi o un altre.  

L'alcaldessa assenyala que es subvencionen els llibres dels alumnes que 
pertanyen al col·legi públic de Favara. 

El portaveu del grup popular indica que ha escoltat que hi ha determinats llibres 
que no seran subvencionats al que l'alcaldessa li respon que cal parlar amb 
claredat que som tots persones adultes i que en efecte els llibres de religió i 
d'alternativa no seran Objecte de la subvenció. 

Demana l'ús de la paraula el regidor del grup popular Juan Serra per a indicar 
que la mesura d'exclusió dels llibres de religió li pareix una mesura sectària i que 
això és anar en contra de les idees d'alguns pares. L'Alcaldessa respon que no va 
en  contra de les persones religioses que li mereixen tot el respecte però que es 
tracta d'una ajuda pública destinada a una escola pública i laica.  

 
  

 
Després de les distintes intervencions sotmesa la proposta a votació és 

aprovada per MAJORIA AMB EL SEGÜENT RESULTAT 
VOTS A FAVOR 7. (COMPROMIS I PSOE) 
VOTS EN CONTRA 0 
ABSTENCIONS 4 (PP) 
 
 
 

CINQUÉ.- DETERMINACIÓ FESTES LABORALS DE CARÀCTER LOCAL PER 
A L’ANY 2015. 
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 Vist l'escrit remés per la Direcció Territorial d'Ocupació i Treball, pel qual 
es requerix a esta Corporació, en exercici del que disposa l'article 37.2 del 
Reial Decret Legislatiu 1/95, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei de l'Estatut dels treballadors, i disposicions concordants, perquè 
determine les dos festes de caràcter local d'este municipi,  
 
 
 Es presenta al PLE la seguent proposta  
 
PRIMER.- Determinar com a dies festius de caràcter local els dies 3 D’ 
OCTUBRE DE 2016 I 4 D'ABRIL DEL 2016. 
 
SEGON.- Remetre una còpia del present acord a la Direcció Territorial 
d'Ocupació i Treball als efectes oportuns. 

 
sotmesa la proposta a votació és aprovada per UNANIMITAT 
 
 
SISÉ.-  INFORMACIÓ D’ALCALDIA. 
  

L'Alcaldessa va concedint l'ús de la paraula als distints regidors en funció de les 
matèries que tenen assignades. 

El regidor Emili Lledó com a regidor d'esports informa sobre els pròxims 
esdeveniments en matèria esportiva i  convida  a tots a la participació. 

La regidora Isabel Morató informa que el 24 de juliol hi haurà festival de Bandes 
de música i la banda convidada és la del Perelló. També convida i anima a tots a 
la participació. 

El regidor Jose Francisco Vicedo repartix el programa previst de festes a tots els 
membres de la corporació. 

El regidor Juan Jose Milvaques informa de la creació d'una borsa de treball que 
està actualment exposada en el tauler d'anuncis de la corporació. 

El regidor Rafael Gisbert parla sobre els servicis municipals indicant que s'ha trobat 
amb una falta de manteniment dels parcs i equipaments públics molt elevada. 
Explica que tenen previst dur a terme un pla de manteniment constant i 
assenyala amb poques paraules el contingut del mateix. Finalitza posant de 
manifest la seua disconformitat amb què el personal de manteniment de 
l'ajuntament realitza més hores de les previstes legalment i que procediran a 
canviar eixe extrem. Demana en este punt l'ús de la paraula el regidor del grup 
popular, Juan Serra, indicant que el personal fa les hores de treball que marca la 
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llei i sol·licita al Secretari que revise este aspecte i informe sobre l'assumpte una 
vegada estudiat. 

Isabel Borràs informa en matèria d'agricultura, medi ambient i urbanisme indicant 
que s'ha procedit a l'obertura de les proposicions econòmiques de l'obra 
“acondicionament local de la música” i que hi ha un procediment de restauració 
de la legalitat urbanística per un tancament en una vivenda adossada 

Finalment l'Alcaldessa informa dels aspectes següents: 

Respecte de les sol·licituds presentades pel grup popular els indica que no hi ha 
inconvenient en què consulten el registre d'entrada però que ho facen en horari 
en què algun funcionari puga estar davant. Respecte del despatx destinat a l'ús 
per part dels grups politics indica que ja s'ha donat ordre perquè es canvie la 
clau i es condicione per al seu ús. 

Fa saber també l'alcaldessa que no s'han tornat tots els terminals de telèfon per 
part de l'anterior equip de govern i informa que ara de 17 línies contractades s'ha 
passat a 9. 

També informa l'Alcaldessa que hi ha una factura pendent de pagament de la 
companyia de telèfons Orange i que eixe deute ha ocasionat que s'incloga a 
l'Ajuntament de Favara en registre de morosos (ASNEF). Per al·lusions pren la 
paraula el portaveu del grup popular Pedro Juan Victòria indicant que mentre ell 
era Alcalde no tenia constància d'eixa factura i que si és una factura legal que 
facen valdre el seu dret en els tribunals que entén que l'ajuntament no ha de 
pagar eixa factura i que correspon a la companyia de telèfons justificar-la. 
L'Alcaldessa assenyala que van fer-se els esbrinaments pertinents per si haguera 
algun tipus de responsabilitat de l'anterior alcalde en l'assumpció d'eixe deute. 

Continua informant l'Alcaldessa dels aspectes següents: 

S'ha procedit a donar de baixa la pàgina web perquè no tenia cap sentit pagar 
quan hi ha un servici de la diputació que ho fa gratuïtament. 

S'ha demanat autorització a la Direcció territorial de transport de la Generalitat 
Valenciana per a l'ús que es fa actualment de transport de viatgers amb la 
furgoneta municipal. El portaveu del grup popular pregunta si les persones majors 
poden anar acompanyades en la furgoneta al que l'alcaldessa respon 
afirmativament 
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També informa que existia un conveni verbal amb un desballestament de Cullera 
i que el secretari indica que això s'ha de realitzar per mitjà d'adjudicació de 
contracte de servicis. 

Se li ha requerit a l'adjudicatària de la concessió del gimnàs perquè formalitze el 
contracte. I finalment informa que ha arribat a l'Ajuntament una circular del 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques sobre el nou tractament als efectes 
de pagament de l'impost de béns immobles dels sòls classificats com 
urbanitzables.  

 
 
SETÉ.-  ASSUMPTES D’URGÈNCIA, D’ACORD AMB ALLÒ QUE DISPOSA L’ARTICLE 91.4 
DEL ROF. 
 

Per part de l'Alcaldessa es proposa incloure en l'orde del dia el canvi en la 
designació de representant en el consorci Ribera i Valldigna per ser més 
congruent amb el repartiment de funcions i delegacions efectuada entre els 
distints regidors que formen l'equip de govern. 

 Se sotmet a votació la proposta d'inclusió del punt i és aprovada per UNANIMITAT 

 Es presenta al ple la proposta de designar com a representant en el consorci de 
la Ribera i Valldigna a la senyora Isabel Borràs Pastor  

Se sotmet a votació i el ple per UNANIMITAT acorda: 

PRIMER Y UNIC.- Designar com a representant en el consorci de la Ribera i 
Valldigna a la regidora Isabel Borràs Pastor. 

 
HUITÈ- PRECS I PREGUNTES 
 

S'obri torn de Precs i preguntes. Demana l'ús de la paraula el portaveu del grup 
popular, Pedro Juan Victòria Miñana per a preguntar els motius pels quals s'ha 
canviat la ubicació del mercat. L'alcaldessa respon que el canvi es deu a queixes 
veïnals i per tema de mesures de seguretat i pla d'emergències. Finalment el 
portaveu del grup popular, Pedro Juan Victòria assenyala que es continuen 
veient en el poble gossos de raça perillosa. 

 
 



9 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar la Presidència va alçar la sessió, 
sent les deu hores del dia 20 de juliol de 2015, estenent-se del què tracta la 
present acta, la qual cosa certifique. 

 
   
  VºBº  
       
L'Alcaldessa         El Secretari 
 
 
 


	SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en el ButlletÍ Oficial de la Província durant trenta dies, com a mínim, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacion...

