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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE  L'AJUNTAMENT  PLE  DE  DATA 8 DE setembre DE 
DOS MIL QUINZE 
                        
Dia : 08  de setembre del 2015             
Hora 20:00 hores 
Lloc Casa Consistorial de Favara 

  
Sessió Ordinària 
Convocatòria Primera  

  
 Assistents 
Alcaldessa-Presidenta:  Oro Azorín Canet (COMPROMIS) 
Regidors/es: Isabel Borràs Pastor (COMPROMIS) 
 osé Fco Vicedo Molina (COMPROMIS) 
 Emili Lledó Figueres (COMPROMIS) 
 Rafael Gisbert Aragó (P.S.O.E.) 
 Mª Isabel Morató Aragó (P.S.O.E.) 
 Juan José Milvaques Galán (P.S.O.E.) 
 Pedro Juan Victoria Miñana  (P.P.) 
 Juan Bautista Serra Galán (P.P.) 
  Josep Francesc Bixquert Climent (P.P.) 
 Trinidad Sala Almiñana (P.P.) 
Secretari-Interventor  Juan Giner Corell 
 
 
 

En sessió pública i prèvia convocatòria a l'efecte és reunixen els regidorsi 
les regidores indicats, tots ells integrants del plenari de l'Ajuntament. 

 
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 ESTABLERT 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.- MODIFICACIÓ DE L ´ACORD DEL PLENARI DEL 25 DE JUNY DEL 2015 PER 
CANVIAR EL DIA DE CELEBRACIÓ DEL PLENARIS ORDINARIS. 
  
QUART.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST VIGENT PER 
MITJÀ DEL RECONEIXIMENT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB 
REMANENT LíQUID DE TRESORERIA. 
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CINQUÉ.- PROPOSTA DE SOL.LCITUD D`INCLUSIÓ DEL MUNICIPI DE FAVARA A 
L`AREA DE PRESTACIÓ CONJUNTA DE LA SAFOR DEL SERVEI DE TAXI.  
 
SISÉ.-  MOCIÓ DEL PSOE I COMPROMÍS AL PLENARI  MUNICIPAL DE FAVARA EN 
RELACIÓ A LA REHABILITACIÓ I CONDICIONAMENT DEL PONT D'ALFONS XIII (PONT 
DE FERRO DE FORTALENY) COM A VIA CICLISTA I PER A VIANANTS I D'ADHESIÓ A LA 
PLATAFORMA PONT DE FERRO DE FORTALENY 
 
SETÉ.-  INFORMACIÓ D’ALCALDIA. 
  
HUITÉ- ASSUMPTES D’URGÈNCIA, D’ACORD AMB ALLÒ QUE DISPOSA L’ARTICLE 91.4 
DEL ROF. 
 
NOVÉ 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 20  DE JULIOL  DEL 2015 
 

Per part de l'Alcaldia s'assenyala que en  la pàgina  5 , en el paràgraf 4 
quan es referia al col·legi públic Felix Olmos ho feia perquè: “eixe és el nostre 
col·legi públic del poble i perquè es va a posar en marxa un banc de llibres”, a la 
part final d'eixa página de l `acta demana l'alcaldessa que s'afija una frase que 
ella va assenyalar en el ple i és que li pareix una irresponsabilitat no aprovar les 
bases reguladores de les ajudes de llibres i no participar en la comissió valoradora 
pel simple fet de que no es vagen a finançar els llibres de religió.  

 
No formulant-se més observacions, sotmesa l'acta a votació, es aprovada 

per UNANIMITAT. 
 
 
 
SEGON.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA, ALS EFECTES D'ALLÒ 
ESTABLERT EN 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 

20/07/2015 al 04/08/2015. Per part del portaveu del grup popular Pedro Juan 
Victòria Miñana s'indica que hi ha dos resolucions de l'aprovació de la certificació 
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número 4 de les obres del Trinquet, per part del Secretari s'indica que es tracta 
d'un error matèrial i que es procedirà a esmenar-ho. 

 
TERCER.- MODIFICACIÓ DE L ´ACORD DEL PLENARI DEL 25 DE JUNY DEL 2015 PER 
CANVIAR EL DIA DE CELEBRACIÓ DEL PLENARIS ORDINARIS 
 

L'objecte d'esta modificació es justificava en la impossibilitat material 
d'assistència d'un dels regidors en la data establerta per a la celebració dels 
plenaris ordinaris. Esta impossibilitat hi ha desaparegut i per tant ja no hi ha cap 
problema; Per la qual cosa per l'alcaldessa-presidenta decideix retirar este punt 
de l'orde del dia 

 
 
QUART.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST VIGENT PER 
MITJÀ DEL RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB 
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 

 
Vista la necessitat d'habilitar crèdits extraordinaris en l'estat de gastos del 

vigent Pressupost General i  

RESULTANT: Que atenent a l'especificitat i situació dels gastos que es pretén 
cobrir s'arriba a la conclusió que la seua habilitació dins del present exercici 
resulta convenient per als interessos municipals. 

 CONSIDERANT: Que els crèdits extraordinaris objecte del present expedient 
és financiar per mitjà de romanent de tresoreria per a gastos generals, previst en 
l'article 36.1.a) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenrotlla el 
capítol primer del títol sext de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Vist que la proposta ha sigut informada favorablement per la Comisió 
especial de comptes de data 3 de setembre del 2015 

           Es proposa a l'Ayuntament-Plenari amb un informe previ de la Intervenció 
municipal, l'adopció de l'acord següent: 

PRIMER.- Concedir en el vigent Pressupost General els crèdits extraordinaris que, 
per quantia de 28.620,- euros (Vint-i-huit mil sis-cents vint euros) en les següents 
partides pressupostàries: 

48902 320 SUBVENCIONS LLIBRES DE TEXT 17.000,00 

62300 338 INSTAL·LACIONS IL·LUMINACIÓ FESTES 2.800,00 

62500 330 MOBILIARI CASA DE LA CULTURA 5.600,00 

62600 320 TÀBLETS ENSENYANÇA 3.220,00 
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SEGON.- Finançar els crèdits extraordinaris amb càrrec al romanent de 

tresoreria per a gastos generals de la liquidació pressupostària de l'exercici 2014.  

TERCER.- Acordar igualment la seua exposició pública, i si no es 
presentaren reclamacions, elevar automàticament a definitiva la seua 
aprovació, sense necessitat de nou Acord, procedint a la seua publicació per 
Capítols 

S'obri debat 

El portaveu del grup popular Pedro Juan Victòria Miñana, assenyala que 
ells estan a favor d'ajudar a les famílies a l'adquisició dels llibres de text, però 
votaran en contra d'esta modificació del pressupost perquè sabent que la 
Generalitat i la Diputació van a finançar-ho no li pareix bé que es gasten recursos 
del poble en allóÒque pot ser finançat per la Generalitat. 

L'alcaldessa respon que, al seu pareixer, la gestió que està fent la Generalitat 
amb el tema de les ajudes als llibres de text deixa molt a desitjar, que l'equip de 
govern de Favara des que va prendre possessió ha estat treballant perquè siga 
una realitat esta ajuda en este curs escolar i no pensen tirar ara enrere i que esta 
setmana han traslladat la seua situació a alts responsables de la Generalitat 
concretament al president Ximo Puig i estos han respost que Favara i un altre 
municipi que està en la mateixa situació seran tinguts en compte amb la finalitat 
que a posteriori se'ls puga reembossar en el seu moment els imports corresponents 
a les ajudes.  

El portaveu del grup popular assenyala que és prou arriscat sense estar 
publicades les bases i sense cap classe d'informe tècnic confiar en que després 
reintegren el diners. 

El debat contínua reafirmant-se ambdós parts sobre els mateixos arguments  

 
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) 

 
ABSTENCIONS 0 

 
 

CINQUÉ.- PROPOSTA DE SOL.LCITUD D`INCLUSIÓ DEL MUNICIPI DE FAVARA A 
L`AREA DE PRESTACIÓ CONJUNTA DE LA SAFOR DEL SERVEI DE TAXI. 
 



5 
 

Vista la sol·licitud presentada pel senyor David Magraner Martínez de data tretze 
d'agost de dos mil quinze amb número de registre 1122 on insta a l'Ajuntament de 
Favara perquè requerisca a la Conselleria competent en matèria de transport la 
inclusió del Municipi de Favara en l'Àrea de prestació Conjunta de la Safor, 

Vist que la resolució de 9 de juliol de 2012 (DOGV 6826 de 25 de juliol de 2012) de 
la de la Presidenta del Consell d'Administració de l'Agència Valenciana de 
Mobilitat, per la qual es crea l'Àrea de Prestació Conjunta del Taxi de la Safor no 
inclou el Municipi de Favara 

Considerant que la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la 
Comunitat Valenciana, preveu, en l'article 44, que la prestació del serviei de taxi 
puga efectuar-se a través d'àrees de prestació conjunta 

Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord: 

PRIMER.- Sol·licitar a la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori, que en la pròxima revisió de l'àrea de prestació conjunta de la Safor, 
previs els tràmits que legalment i reglamentàriament s'establisquen s'incloga el 
Municipi de Favara en l'esmentada àrea. 

SEGON.- Notificar el present acord a la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori           

 

 

No es produeixen intervencions i  sotmesa la proposta a votació és aprovada 
per UNANIMITAT 

 
SISÉ.-  MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS POLITICS DE LA CORPORACIÓ DE FAVARA AL 
PLENARI  MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA REHABILITACIÓ I CONDICIONAMENT DEL 
PONT D'ALFONS XIII (PONT DE FERRO DE FORTALENY) COM A VIA CICLISTA I PER A 
VINANATS I D'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA PONT DE FERRO DE FORTALENY 
 
El pont Alfons XIII, popularment conegut com Pont de Ferro de Fortaleny, 
inaugurat l'any 1916, va estar en funcionament fins a l'any 2010, quan va entrar en 
servei el nou pont d'obra per a enllaçar la carretera CV-509 amb Sueca. Des 
d'aleshores, el pont ha estat tancat al trànsit.  
 
Segons un acord entre el Ministeri de Foment i la Diputació de València, el 
Ministeri assumia la construcció del nou pont mentre que la Diputació es faria 
càrrec de la rehabilitació de l'antic pont de ferro i adaptar-lo per a ús ciclista i de 
vianants, així com a construir la plataforma de connexió amb Sueca sobre 
l'autovia A-38. 
 
Aquest projecte de rehabilitació del pont de ferro va ser contractat per la 
Diputació de València a la Universitat Politècnica de València l'any 2011 
(Expedient Az-338/T: “Elaboració del projecte de rehabilitació del pont d'Alfons 
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XIII i condicionament de la via ciclista i de vianants. CV-509, tram Fortaleny-
Sueca”) per un import total de 83.700,00 € i amb un període d'execució de deu 
mesos. En març de 2012 ja s'havien realitzat un total de nou certificacions parcials 
per un import de 66.080,00 €, aproximadament el 79% del import total. 
 
Per altra banda, la Diputació de València va acordar el 27 de juny de 2006 
sol·licitar a la Generalitat Valenciana la seua declaració com a Bé d'Interès 
Cultural, i que el Consell Valencià de Cultura emetera, el 27 de juny de 2011, un 
informe exposant les raons per a la seua declaració com a Bé de Rellevància 
Local. 
 
Malgrat tot això, la realitat és que en l'any 2015 el pont de ferro continua tancat 
al trànsit motoritzat. L'efecte sobre les persones encara és més greu, ja que el pas 
de vianants ja estava prohibit des d'alguns anys abans del seu tancament total 
en 2010, per la qual cosa l'impacte sobre la mobilitat de les persones entre 
poblacions veïnes ha resultat dràstic i més llarg en el temps. 
 
I tot això sense oblidar que cada dia que passa, el pont va degradant-se més i 
serà més difícil i  costosa la seua rehabilitació. 
 
Al mateix temps, el pont de ferro de Fortaleny és patrimoni històric, cultural i 
paisatgístic de tots els municipis i habitants de la Ribera Baixa, testimoni de la 
nostra unió amb el riu Xúquer i el territori al qual li dóna vida i una infraestructura 
vital per a potenciar la mobilitat sostenible en la comarca i el trànsit de persones 
entre els pobles.  
 
Els riberencs no podem renunciar al pont de ferro de Fortaleny i considerem, per 
tant, que és urgent finalitzar la redacció del projecte i començar la seua 
execució. 
 
Per tot això, el plenari de l `Ajuntament de Favara per UNANIMITAT de tots els seus 
membres adopta el seguent ACORD: 
 
 
Primer.- Adherir-se a la reivindicació plantejada per la Plataforma Pont de Ferro 
de Fortaleny i participar i donar suport als seus actes. 
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de València que finalitze el projecte “Elaboració 
del projecte de rehabilitació del pont d'Alfons XIII i condicionament de la via 
ciclista i de vianants. CV-509, tram Fortaleny-Sueca”, i que incloga en els seus 
pressupostos la partida necessària per a això. 
 
Tercer.- Sol·licitar a la Diputació de València que incloga en els seus pressupostos 
la partida necessària per a l'execució de l'obra de rehabilitació i condicionament 
del pont com a via ciclista i per a vianants, així com les obres de connexió a 
través de plataforma sobre l'autovia A-38 amb Sueca. 
 
Quart.- Sol·licitar a la Diputació de València que informe sobre l'estat de 
tramitació i previsió de finalització del projecte i de l'execució segons allò exposat 
en els punts Segon i Tercer. 
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Cinqué.- Comunicar els presents acords a la Diputació de València, al Consell 
Valencià de Cultura, al Ministeri de Foment i la mancomunitat comarcal, així com 
a la resta d'ajuntaments de la Ribera Baixa i a la Plataforma Pont de Ferro de 
Fortaleny. 
 
SETÉ.-  INFORMACIÓ D’ALCALDIA. 
 
El regidor Juan Jose Milvaques pren la paraula per a indicar que en matèria de 
sanitat s'han tingut diverses reunions i es transmetran les queixes rebudes al 
responsable d'Alzira i en matèria d'assumptes socials destaca que s'ha creat la 
comissió d'assumptes socials integrada per l'alcaldessa, ell , l'assistenta social i el 
secretari. 

 A continuació pren la paraula la regidora Isabel Morató, responsable de 
l'Ajuntament en matèria d'educació per a donar compte dels treballs realitzats 
sobre les ajudes dels llibres de text, reiterant-se en els mateix arguments 
assenyalats per l'alcaldessa en el punt quart del ple. 

En tercer lloc, fa ús de la paraula el regidor del grup socialista Rafael Gisbert per a 
parlar sobre serveis municipals indicant que s'ha procedit a canviar les llums per 
tecnologia led dins del Pla d'eficiència energètica finançat per la Diputació. 
S'han realitzat les obres de millora del local de la música, s'està netejant les 
séquies. En un altre orde de coses el regidor assenyala que està confeccionant 
un llibre sobre la història de Favara i es va a sol·licitar una ajuda a la Diputació per 
a procedir a la seua edició. Finalment el regidor vol deixar constància expressa 
del seu agraïment i felicitació a tots els empleats públics per la seua 
professionalitat i bon treball durant les festes del poble.  

A continuació pren la paraula el regidor d'esports Emili LLedó per a manifestar 
públicament l'agraïment per part de l'Ajuntament de Favara a tots els voluntaris i 
clubs esportius que han col·laborat durant totes les activitats realitzades este estiu. 
Afig també que s'ha aconseguit reduir sensiblement el gasto en matèria esportiva 
anunciant que quan estiguen totes les factures completes pujaran els imports i 
quanties a la pàgina web per a coneixement de tots els veïns. Comunica també 
a tots els membres de la corporació que el pròxim dia 10 d'octubre serà la 
inauguració del Trinquet i invita a tots a participar en el dit acte. Finalment 
informa que s'està elaborant un reglament d'usos d'instal·lacions esportives i que 
es va a procurar que es tinga el màxim consens abans de ser aprovat. 

El següent en fer ús de la paraula és el regidor de festes, Jose Vicedo, que indica 
que l'import de tots els gastos de les festes es va fer públic en la pàgina web i 
anuncia que s'està configurant un programa de festes a celebrar en el municipi 
per al pròxim 9 d'octubre dia de la Comunitat Valenciana. 
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A continuació intervé la regidora d'urbanisme, agricultura i medi ambient , Isabel 
Borrà, per a comunicar la informació següent: 

• S'ha procedit a realitzar obres de derrocament en l'immoble situat en el 
carrer Miquel Casterà després d'un informe emés pels tècnics sobre el perill 
de ruïna imminent i els greus riscos amb què amenaçava la situació actual 
del  immoble. 

• S'han finalitzat les obres del Trinquet i s'ha arribat a un acord amb l'empresa 
contractista perquè s'arregle el ferm dels accessos. L'ajuntament posarà els 
materials que estan pressupostats en uns 500 euros i el contractista la mà 
d'obra. 

• Encara no s'ha procedit a canviar les llums trencades de la carretera 
perquè el permís obtingut per la conselleria d'infraestructures exigix una 
sèrei de mesures i senyals que actualment no es té però que s'està en via 
d'aconseguir 

• Informa als membres de la corporació que es porta intenció de 
peatonalizar la Plaça de la Cultura per mitjà de la ubicació de bol·lards 
mòbils. 

• Es va a comunicar al Ministeri de Foment un informe tècnic que posa de 
manifest els perjuís que estan causant les obres de la desviació de la 
carretera en alguns camins rurals amb la finalitat d'exigir-los que els 
arreglen abans de la finalització de les obres. 

• L'empresa concessionària de l'aigua (Acciona) ha presentat una proposta 
de pujada de tarifes, s'està estudiant per part dels tècnics el contingut de 
la proposta. La setmana passada es va tindre una reunió amb 13 municipis 
de la Ribera on es va acordar que no es va a pagar els imports de la 
planta potabilitzadora exigint a la Generalitat que sufrague ella eixe cost. 

 

Finalment pren la paraula l'Alcaldessa, Oro Azorín, per a informar dels temes 
següents: 

• L'11de setembre la fàbrica de cervesa que hi ha en el polígon realitza la 
inauguració i estan convidats tots els membres de la corporació. 

• La nova pàgina web estarà operativa a finals d'esta mateixa setmana. 

• El dia 17 es realitzara la comissió tècnica per a triar els que participaran del 
programa “Salari Jove” 

• Es va produir un robatori en la zona coneguda per tots com del “xiringuito” i 
s'ha procedit a efectuar la corresponent denúncia a la guàrdia civil. 



9 
 

• Al setembre entraran a treballar quatre persones noves de l'INEM 

• El despatx per a ser utilitzat per part del grup municipal popular ja està 
preparat. 

• Ja s'ha efectuat la liquidació de l'import de les entrades de la piscina. 

• S' ha posat en contacte amb Bankia, propietària actual de l'hotel per a 
sol·licitar-li que retire les icones sexistes del mateix. 

• S'estan fent conversacions amb la direcció general de Transport i se li ha 
sol·licitat que per escrit ens notifique si l'ús actual de transport que s'està duent 
a terme amb la furgoneta municipal s'ajusta a dret. 

 

Després de les intervencions i informació facilitada per tots els membres que 
formen l'equip de govern, el portaveu de l'oposició breument pregunta sobre el 
programa previst per a la festa del 9 d'octubre, sobre qui és el tècnic que està 
realitzant el llibre d'història de Favara i finalment es dirigix al Secretari de la 
Corporació per a demanar-li que informe per escrit sobre l'expedient de 
derrocament de l'immoble del carrer Miquel Casterá  

  

 
HUITÉ.-  ASSUMPTES D’URGÈNCIA, D’ACORD AMB ALLÒ QUE DISPOSA L’ARTICLE 91.4 
DEL ROF. 
No cal incloure ningú en els termes de l ´article 91.4 del Rof 
 
HUITÈ- PRECS I PREGUNTES 
 
No es produïx cap prec o pregunta 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar  i sent les 21:10 hores del dia 8 de 
setembre, la Presidència va alçar la sessió, de la qual com a secretari estenc esta 
acta. 

 
   
Vist i plau 
       
L'Alcaldessa         El Secretari 
 
 
 


