
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE  L'AJUNTAMENT  PLE  DE  DATA 2 DE 

NOVEMBRE DE DOS MIL QUINZE 
 

                        
Dia : 02  de novembre del 2015             
Hora 19:00 hores 
Lloc Casa Consistorial de Favara 

  
Sessió Ordinària 
Convocatòria Primera  

  
 Assistents 
Alcaldessa-Presidenta: Oro Azorín Canet (COMPROMÍS) 
Regidors/es: Isabel Borràs Pastor (COMPROMÍS) 
 José Fco Vicedo Molina (COMPROMÍS) 
 Emili Lledó Figueres (COMPROMÍS) 
 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.) 
  
Secretària - Interventora Lourdes Navarro Collado 
 
 
 
 
 

En sessió pública i prèvia convocatòria a l'efecte es reunixen els regidors i  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: 
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ORDRE DEL DIA: 
 

PRIMER. APROVACIÓ, SI S’ ESCAU DE L’ACTA DE LA  SESSIÓ DE DATA 8 DE 
SETEMBRE DE 2015. 
 
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. RATIFICACIÓ, SI S’ ESCAU DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA. 
 
QUART. DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS A LA “MESA DE 
NEGOCIACIÓ” DE DATA 5 D’OCTUBRE DEL 2015. 
 
CINQUÈ.  APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2014. 
 
SISÈ. APROVACIÓ DE PETICIÓ D’AUDITORIA A LA SINDICATURA DE 
COMPTES. 
 
SETÈ. APROVACIÓ I RATIFICACIÓ DELS TRES DIES FESTIUS I NO LECTIUS A 
EFECTES ESCOLARS PER AL CURS 2015-2016. 
 
VUITÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL P.P. PER INVERSIÓ DEL 
“PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES SOSTENIBLES”. 
 
NOVÈ. MOCIÓ  QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL P.P. EN “DEFENSA DEL 
DISTRITO ÚNICO PARA LA ELECCIÓN DEL CENTRO ESCOLAR” EN TODA LA 
COMUNITAT VALENCIANA. 
 
DEZÉ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL P.P. PARA “GARANTIZAR 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES BÁSICOS”. 
 
ONZÈ:  INFORMACIÓ D’ALCALDIA. 
 
 
DOTZÈ.  ASSUMPTES D’URGÈNCIA, D’ACORD AMB ALLÒ QUE DISPOSA 
L’ARTICLE 91.4 DEL ROF. 
  
TRETZÈ.-  PRECS I PREGUNTES. 
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PRIMER PUNT. 
APROVACIÓ, SI ESCAU DE L’ACTA DE LA  SESSIÓ DE DATA 8 DE SETEMBRE 
DE 2015. 

 
 
Se sotmet a la consideració del Ple l'acta de data 8 de setembre de 2015 i no 
formulant-se cap observació, sotmesa l'acta a votació es aprovada per 
UNANIMITAT dels regidors presents. 
 
 
 

SEGON PUNT. 
 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. 

 
 
Es dóna compte de les resolucions d'Alcaldia del període del 03/09/2015 al  

28/10/2015. 

Intervencions: 

 Per part del portaveu del Grup Popular PEDRO JUAN VICTORIA 
s'indica que li agradaria tindre les  resolucions a disposició de tots els 
regidors en el moment de la convocatòria de la sessió plenària.  

 Per part de la SECRETÀRIA s’informa que a la convocatòria de 
qualsevol sessió ordinària, segons marca el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) s’ha 
d’incloure els esborranys d’actes de sessió a aprovar i pròpiament la 
convocatòria, no obstant comenta que no hi inconvenient en afegir el 
resum i detall de resolucions d’alcaldia a la convocatòria de cada sessió 
ordinària. 

 Per part del portaveu del Grup Popular PEDRO JUAN VICTÒRIA es 
demanen aclaracions sobre la resolució número 198/2015 relativa a la 
retirada de l’a instal·lació al carrer País Valencià. 

 L’ALCALDESSA respon que l’ordre de retirada es deu a l incompliment 
del requisits de les llicències de terrasses i que en breu se li enviarà des 
de l’ajuntament altra notificació perquè s’adeqüe a la normativa vigent. 

 

 
TERCER PUNT. 

RATIFICACIÓ, SI ESCAU DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA. 
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Se sotmet a ratificació pels regidors assistents de les resolucions d’alcaldia i no 
formulant-se cap observació, es ratifiquen per majoria del regidors presents, amb 
l’abstenció dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular (3) i el vot a favor dels 
regidors del Grup Municipal Socialista i dels regidors del Grup Municipal Compromís 
(4). 

 

 
QUART PUNT 

DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS A LA “MESA DE NEGOCIACIÓ” 
DE DATA 5 D’OCTUBRE DEL 2015. 

 

Es detalla  per Secretaria els acords adoptats a la “mesa de negociació” a rel 
del Real Decret Legislatiu 10/2015 de data 12 de setembre de 2015 i en relació al 
detall de vacances anuals per cada treballador segons  els anys de serveis prestats a 
l’Administració, es va acordar com a termini màxim de disfrutar les vacances de l’’any 
2015 fins al 31 de gener de 2016, s’acordà establir dos dies addicionals de permís per 
assumptes propis en complir el sext trienni incrementant-se en un dia addicional per 
cada trienni ni complert a partir del octau. Tot això s’acordà que fora d’aplicació a tot el 
personal, ja funcionari i/o laboral. 

Intervencions: 

 Per part del portaveu del Grup municipal Popular, PEDRO JUAN 
VICTORIA, es pregunta si en la taula de negociació es va votar al que 
L’Alcaldessa confirma que es va fer votació. 

 Per part del regidor del Grup municipal Popular, JUAN BAUTISTA, 
pregunta si RAFAEL GISBERT va estar a la taula com membre o 
representant de UGT o com representant de l’Ajuntament I demana 
informe de la Secretària al respecte al que va contestar el regidor 
RAFAEL GISBERT argumentant que sí que pot comparèixer com 
representant de l’ajuntament encara que no com representant de l’UGT i 
que a  l’ajuntament està com a polític i com tal assisteixo a la mesa de 
negociación. 

 Per part del regidor del Grup Municipal Popular PEDRO JUAN 
VICTORIA comenta que el que està clar és que la mesa de la UGT no 
va estar.  

 

QUINT PUNT 
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2014 

 

A petició d’alcaldia es dóna lectura literal per la Secretària de la proposta: 
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<<Vist el compte general de l’exercici 2014 juntament amb tota la 
documentació annexada segons la  legislació vigent 

Vist l’informe de secretaria emès sobre el compte. 

Vist que el compte va ser exposat al públic perquè es pogués presentar 
reclamacions. Objeccions o observacions, i que no s’han presentat cap 
al·legació. segons consta en el certificat de la Secretària de data 23 d’octubre 
de 2015. 

De conformitat amb el que disposa l’articule 22.2.e) de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril reguladora de les Bases de Règim  Local, esta Alcaldia te a be 
PROPOSAR el següent  

ACORD 

PRIMER. Aprovar el compte general de l’’exercici 2014 encara que ja està 
rendit a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes en data 29 de setembre de 
2015, tal i com s’estableix a l’article 212.5 del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març>> 

 
Se sotmet a votació l’acord proposat i es aprovat  per UNANIMITAT dels regidors 
presents a la sessió plenària. 

 

Intervencions: 

 Per part del portaveu del Grup municipal Popular, PEDRO JUAN 
VICTORIA, es manifesta que no hi ha dubte perquè és un tema tècnic. 

 

SISÈ PUNT 
APROVACIÓ DE PETICIÓ D’AUDITORIA A LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

LA COMUNITAT VALENCIANA  

 

A petició d’alcaldia es dóna lectura literal per la Secretària de la proposta: 

<<Vist que la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana és l’òrgan 
que desenvolupa el control extern de la gestió econòmica financera del sector 
públic valencià, mitjançant la fiscalització de les comptes de les entitats locals i 
la verificació de la legalitat vigent en la gestió de fons públics. 
 

Vista la necessitat de comptar amb un Informe de control extern de la gestió 
econòmica i pressupostària de l’activitat financera d’aquesta Corporació durant 
els anys 2013 i 2014. 
 

Vista la necessitat i l’interès a rel de matèries com: Fiscalització de la  
contractació formalitzada per l’Entitat Local en l’àmbit de la contractació del 
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sector públic i en l’àrea de personal de la corporació, El compte general i 
L’execució pressupostària. 
 

Considerant que, conformement a la Llei 6/1985, d’ 11 de maig de la Sindicatura 
de Comptes en el seu article 14.5. diu literalment: “Las peticiones por parte de 
las Entidades Locales tendrán carácter excepcional y estarán condicionadas a la 
previa aprobación del Pleno de la Entidad respectiva..” 

 
           Aquesta Alcaldia, presenta al PLE, la següent PROPOSTA D'ACORD: 
 

 
PRIMER.- Sol·licitar a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana 
que audite la gestió econòmica financera de l’Ajuntament de Favara durant els 
anys 2013 i 2014 i respecte a les matèries de: Contractació de personal, 
Execució del Pressupost Municipal, Compte General i Procediments de 
Contractació Municipal del Sector Públic. 
 
SEGON.- Remetre còpia del present acord, si s’escau a la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana perquè s’inicie el tràmit. >> 
Intervencions: 

 Per part del portaveu del Grup municipal Popular, PEDRO JUAN 
VICTORIA es pregunta si no es poden demanar més anys, tots els anys 
de la legislatura. 

 Per part del regidor JUAN BAUSTISTA es demana que s’audite tot, tots 
els anys. 

 Per la SECRETÀRIA es comenta que amb la càrrega de treball de la 
Sindicatura no va a  aprovar fer una auditoria de més d’un any. 

 
Es porta a votació l’acord proposat i es aprovat  per UNANIMITAT dels regidors 
presents a la sessió plenària demanar l’auditoria a la Sindicatura de Comptes de 
la Comunitat Valenciana pels quatre anys de la legislatura del Grup Municipal 
Popular (de 2014 a 2011). 
 
 
 
 

SETÈ PUNT 
APROVACIÓ I RATIFICACIÓ DELS TRES DIES FESTIUS I NO LECTIUS A 

EFECTES ESCOLARS PER AL CURS 2015-2016  

 

A petició d’alcaldia es dóna lectura literal per la Secretària de la proposta: 

<< Vist que el Consell Escolar del CP Fèlix Olmos de Favara va acordar i 
establir como dies festius a efectes escolars per proper curs 2015-2016 el dies 
17 i 18 de març de 2015 i el dia 13 de maig. 
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Vista l’Ordre de 11 de juny de 1998 de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència per la qual s’estableixen els criteris generals pels quals ha de regir el 
calendari escolar per els Centres docents de la Comunitat Valenciana i vist el 
contingut del seu article 5.1. que literalment diu: 

 
<<Sense perjudici de les festes laborals, establides en l'àmbit local a l'empara 
del Reial Decret 2.001/1983, de 28 de juliol, els ajuntaments, després de l'acord 
previ del Consell Escolar Municipal, podran proposar un màxim de tres dies 
festius, a efectes escolars, entre els declarats lectius en el calendari. Les festes 
de la localitat que se celebren en períodes no vacacionals i els dies a què es 
refereix el present paràgraf han de coincidir.>> 

 
Considerant que, conformement a la normativa esmentada, correspon al 
President/a i al PLE de la Corporació Local l'aprovació,  

 
           Aquesta Alcaldia, presenta al PLE, la següent  
 

PROPOSTA D'ACORD: 
 

PRIMER.- Aprovar com a dies no lectius per al curs escolar 2015-2016 els dies 
17 i 18 de març de 2016 i  13 de maig de 2016. 
SEGON.- Remetre còpia del present acord als organismes pertinents a més de 
a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. >> 
 

 

Intervencions: 

 Per part del regidor del Grup Municipal Popular JUAN BAUTISTA es 
pregunta quina festivitat és el dia 13  de maig. 

 Per part de L’ALCADESSA comenta que ISABEL MORATÓ hauria de 
concretar-ho i pregunta a la resta dels regidors si volen deixar el punt 
damunt de la taula 

 Per part de la regidora del Grup Municipal Compromís ISABEL 
BORRÀS manifesta l’interès de saber perquè es determina el dia 13 de 
maig. 

 
Per UNANIMITAT dels regidors presents a la sessió plenària es deixa aquest 
punt damunt de la taula. 
 
 

PUNT VUITÈ 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER 

INVERSIÓ DEL PLA EXTRAORDINARI D’INVERSIONS SOSTENIBLES. 

Intervencions: 
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 Per part del portaveu del Grup Municipal Popular, PEDRO JUAN 
VICTORIA s’exposa que el Pla d’inversions el va traure la Diputació de 
València per ajudar als  pobles menuts i que no faria falta i caldria no 
votar-ho deixant-ho damunt de la taula, pel compromís de la Diputació 
d’ajudar als poblets menuts. 

 Per part de la regidora del Grup Municipal Compromís, ISABEL 
BORRAS, explica en què es va destinar aquesta inversió a rel de les 
diferents reunions i que s’han compromés a traure plans per millorar 
xarxes més antigues per pèrdues. Confirma que és té tancat amb 
Acciona el projecte de sectorització de nucs de Favara, i que quan es 
tinga el projecte s’invertirà ahí. Comenta que es van a fer dos parcs una 
vegada revistats el no compliment de la normativa europea i en això 
s’invertirà. 

 Per part del portaveu del Grup Municipal Popular, PEDRO JUAN 
VICTORIA comenta que volen el compromís d’invertir en agua potable i 
de millorar l’’ aigua en la xarxa. 

 Per part de la regidora del Grup Municipal Compromís, ISABEL 
BORRAS contesta que esperaran el pròxim Pla i quan tinga el 
diagnòstic de sectorització de la xarxa perquè s’ha de baixar la factura. 

 Per part del portaveu del Grup Municipal Popular, PEDRO JUAN 
VICTORIA comenta que RAFA GISBERT va dir que l’informe era 
devastador i RAFA GISBERT confirma que efectivament l’informe es 
devastador. 

 Per part de la regidora del Grup Municipal Compromís, ISABEL 
BORRAS comenta que la xarxa era una de les coses que tenien com a 
prioritària i que quan es vàrem reunir en la Generalitat Valenciana, en la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer i en el Director General de l’Aigua 
aquests es varen comprometre a invertir en infraestructures. Comenta 
que el poble de Corbera porta 24 PPOS en millores de l’aigua. 

 Per part del portaveu del Grup Municipal Popular, PEDRO JUAN 
VICTORIA diu que en el pròxim ple traurà tots els que s’han fet en 
Favara i que els  estranya l’informe de l’enginyer i per això volen l’acord 
de tots en invertir en l’aigua. 

SENT LES 19:36 HORES S’INCORPORA A LA SESSIÓ PLENÀRIA LA REGIDORA 
MARIA ISABEL MORATÓ. 
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PUNT NOVÈ 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR EN 

DEFENSA DEL DISTRICTE UNIC PER A L’ELECCIÓ DEL CENTRE ESCOLAR EN 
TOTA LA COMUNITAT VALENCIANA. 

Intervencions: 

 Per part del portaveu del Grup Municipal Popular, PEDRO JUAN 
VICTORIA s’exposa que volen que cada pare o mare decidisca  a quin 
col·legi vaja el seu fill, siga Cullera, Albalat...que puguen triar i es fa la 
lectura de la proposta d’acord. 

 Per part de la regidora del Grup Municipal Socialista MARIA ISABEL 
MORATÓ s’explica que el Real Decret 42/2003 vigent es pretén regular 
els alumnes en situació d’igualtat i que el districte únic té uns 
inconvenients a millorar: 

o és una mesura elitista perquè castiga a les famílies en menys 
poder adquisitiu i que el col·legi deu ser una eina integradora 

o Les famílies creuen que elegixen al centre docent i el que passa 
es el contrari. 

 Per part de la regidora del Grup Municipal Popular TRINIDAD SALA es 
comenta que com està ara està passant. 

 Per part del regidor del Grup Municipal popular JUAN BAUTISTA comenta 
que “discriminat” és el que està passant ara a Favara i provoca una fuga 
d’alumnes, que un pare no puga triar un centre es discriminatori. 

 L’ALCADESSA li comenta que està enganyat perquè quan es fa una 
comparació, cal fer-la amb més visió, ja que és inviable donar suport 
econòmic de transport escolar des de l’ajuntament. Si es tinguera totes les 
escoles públiques no es tindria aquests problemes. Si no es regula això  les 
públiques serien guettos i l’escola concertada seria escola d’elit. 

 Per part del regidor del Grup Municipal popular JUAN BAUTISTA comenta 
que en la classe del seu fill hi ha exclusió socials de tots tipus a més és 
necessària l’escola pública i concertada i no per això s’ha d’ eliminar la 
concertada. 

 Per part de la regidora del Grup Municipal Socialista MARIA ISABEL 
MORATÓ es comenta que en la pública caben tots i en la concertada es fa 
la discriminació. 

 Per part de la regidora del Grup Municipal Popular TRINIDAD SALA aclarix 
que el seu fill va a escola pública i té una bona preparació i no hem d’ entrar 
en aquest debat. 
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 Per part del regidor del Grup Municipal Popular PEDRO JUAN VICTORIA 
recorda que no volen que es lleve a soles demana que el districte únic i 
millor si el milloren. 

 Per part del regidor del Grup Municipal Compromís EMILI LLEDÓ s’afegeix 
que l’únic problema que ell veu al “districte únic” és el desplaçament. 

 

Es sotmet a votació la moció proposta i no s’aprova amb el vot a favor dels 
quatre regidors del Grup Municipal Popular i el vot en contra dels quatre 
regidors del Grup Municipal Compromís i el vot en contra dels tres regidors del 
Grup Municipal Socialista. 

 

PUNT DECÈ 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A 

GARANTITZAR LA PRESTACIÓ DE SERVICIS SOCIALS MUNICIPALS BÀSICS 

Intervencions: 

 Per part del portaveu del Grup Municipal Popular, PEDRO JUAN 
VICTORIA es dóna lectura a la proposta formal de la moció indicant que 
s’havia pactat a la Diputació de València en ajudar als poblets  menuts i 
que tots els projectes que traurà la Diputació es van a consensuar en 
aquest sentit i pregunta si la resta de regidors no estan d’acord amb la 
transferència de competències. 

 Per part del regidor del Grup Municipal Socialista, RAFAEL GISBERT 
es comenta que en el 2013 amb la Llei de Racionalització va haver una 
lluita increïble i diu que ara voleu (referint-se al Grup Municipal Popular) 
que continue prestant el servei. 

 Per part del portaveu del Grup Municipal Popular, PEDRO JUAN 
VICTORIA contesta que la Diputació és el més a prop als ajuntaments i 
volem que done servici als més xicotets tenint clar que no volen 
transferència de competències dels ajuntaments a la Generalitat sempre 
i quan done diners per prestar-ho. 

 Per part del regidor del Grup Municipal Socialista, RAFAEL GISBERT 
pregunta si hi ha un acord de tots els grups polítics en el sentit 
d’aquesta opció. 

 L’ALCALDESSA confirma que no i que des de Compromís entenem que 
per eliminar la Diputació caldria tocar la Constitució Espanyola i que per 
a proximitat al poble el millor són les Mancomunitats, si s’ha de passar 
competències primer s’ha de fer a les mancomunitats. La idea de 
Compromís és eliminar la Diputació pel solapament  de funcions. 
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 Per part del regidor del Grup Municipal Socialista, RAFAEL GISBERT 
es comenta que si no ho retirem per ell millor perquè li agradaria tindre 
la seguretat sobre el tema. 

 L’ALCALDESSA es pronuncia i afirma que si no es retira Compromís 
votarà en contra. 

 Per part del portaveu del Grup Municipal Popular, PEDRO JUAN 
VICTORIA demana que ho deixem damunt de la taula que no hi ha 
problema i que respecte de la Mancomunitat estaven cansats de 
demanar la dissolució de la mancomunitat de Albalat i Polinyà. 

 Per part del regidor del Grup Municipal Popular JUAN BAUTISTA 
s’explica que aquesta duplicitat és perquè es va demanar passar la 
mancomunitat a la del a Ribera Baixa  i que en cada moment el que té 
el mando no vol soltar-ho. Ara les mancomunitats no tenen raó de ser, 
estan mortes són un cadàver aguantats en fils. 

 Per part del portaveu del Grup Municipal Popular, PEDRO JUAN 
VICTORIA comenta que els pobles on s’arreplega  el fem per ells és 
molt més barat que si ho fa una mancomunitat. 

 Per part del regidor del Grup Municipal Popular JUAN BAUTISTA 
afegeix que els pobles grans fan una aportació solidaria sense rebre res 
i que no se’n van de les mancomunitats perquè queda molt mal i sona 
molt mal, a més, s’ha proposat mil vegades passar-ho a les 
mancomunitats  i no volem perquè perden la quota de poder de gestió. 
Comenta que sense els pobles grans no té sentit les mancomunitats. 

 Per part del portaveu del Grup Municipal Popular, PEDRO JUAN 
VICTORIA comenta que per ells s’ha intentat sempre el funcionament 
de la mancomunitat. 

 L’ALCADESSA detalla dient que la mancomunitat està treballant en 
temes com la policia local, els gossos... i que van a donar-li quatre anys. 

Per unanimitat dels regidors presents es deixa aquest punt damunt de la taula. 

 

 

 

PUNT ONZÈ 
INFORMACIÓ D’ALCALDIA 
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Per petició d’alcaldia es dóna la paraula a cadascun dels regidors del Grup Municipal 
Socialista perquè exposen les accions i o treballs que s’han fet des de  l’última sessió 
plenària. 

 Intervenció de MARIA ISABEL MORATÓ: Es confirma a petició de 
l’Alcaldessa que el festiu escolar del 13 de maig de 2016 es deu a les 
comunions del poble. La regidora informa que el tema dels llibres ja està 
tramitat per la Secretària, que tots els alumnes tenen els llibres i alguns s’han 
tomat als editorials; Tenien contractades dos obres de teatre i en faran una el 
vint de novembre a les 17:30 hores altra obra.  

Intervenció de PEDRO JUAN VICTORIA i pregunta que quan s’aproven la xarxa de 
llibres tindrem dos bases i a que li hem denegat la subvenció podrà no saber si podrà 
entrar. Demana explicacions de com es va a fer la publicitat. 

Intervenció de L’ALCALDESSA aclarint que quan arribe el punt de l’’aprovació de la 
xarxa s’aclarirà. 

La Secretària fa una aclaració concretant que encara no està tramitat i que es farà per 
acord plenari i en aquesta mateixa sessió. 

 Intervenció de JUAN JOSE MILVAQUES: Creu Roja ha cridat perquè 
accepten més quilos pel tema del menjar; Respecte de sanitat continuen 
demanant encara que no ens fan cas. Per al dia dotze de novembre hi ha dos 
xarrades de “primers auxilis” i el dia del “càncer de mama” . També s’ha fet una 
campanya de gossos i gats sense cost econòmic. 

 Intervenció de RAFA GISBERT: Des de serveis municipals s’ha fet podes de 
palmeres, dàtils, arbres amb treballs de jardineria; La brigada ha donat suport 
en diferents actes, com el 9 d’octubre, adequant sala d’exposicions, de neteja, 
manteniment de cementiri, s’han fet gestions per incrementar la partida d’ 
“Ocupació Social” i s’ha treballat en la redacció d’ unes normes d’us de la Casa 
de la Cultura i del Llar dels Jubilats. (Se li va donar trasllat a Pedro). Volem 
potenciar els temes culturals fent teatres, xarrades i actes de cultura que fa 
necessària una regulació de la utilització dels locals, aquesta regulació serà per 
a tots: per a falles, per clubs, per associacions, etc. Durant aquesta setmana es 
comunicara a cadascuna de les associacions. 

Intervenció de PEDRO JUAN VICTORIA li contesta dient que té un problema amb els 
major si amb això ho paguen tots al que li contesta RAFA GISBERT dient que no és el 
mateix un acte lúdic que un acte cultural. 

Per petició d’alcaldia es dóna la paraula a cadascun dels regidors del Grup Municipal 
de Compromís  per que exposen les accions i o treballs que s’han fet des de  l’última 
sessió plenària: 

 



13 
 

 Intervenció de EMILLI LLEDÓ: Comenta que quant als esdeveniments 
d’esports es va fer la inauguració del “trinquet” i l’acte de recaptació per 
col·laboració en el càncer. Des d’aquesta regidoria es treballa en incrementar 
la convocatòria de la “Fundación Trinidad Alfonso” en el periòdic el Marca i el 
foment d’inclusió o integració social. També es fomentarà  l’esport adaptat al  
mes de desembre, el dia tretze aprofitant els pilotaris en cadires de rodes i es 
farà invitacions a les diferents associacions. 

 Intervenció de JOSE FANCISCO VICEDO: Es va celebrar la festa de San 
Francesc el dia tres d’octubre en 24o participants. El dia huit d’octubre es va fer 
el Musical Infantil Pirata pata Xula; El dia nou es va fer l’’ esmorzar al Llar dels 
Jubilats i la Inauguració de Salvador Ferrer amb les pintures. 

Intervenció de PEDRO JUAN VICTORIA comenta que li estranya que l’última acta 
retallava actes perquè no hi havia partida pressupostària ni diners. 

Intervenció de JOSE FRANCISCO VICEDO comenta que es quedaren esperant-los en 
els actes i li contesta JUAN BAUTISTA dient que a ell no li ha arribat cap invitació.  

Intervenció de L’ALCALDESSA explicant que es mirarà qui ha fet les notificacions per 
aclarir-les però de fet diu que a ella en la vida mai l’han convidada a la majoria dels 
actes, comenta que si tingueren voluntat d’assistir per tot arreu estava publicada. No 
és excusa. 

 Intervenció d’ ISABEL BORRÀS: S’està acabant de redactar el  projecte 
d’obra; Ha tingut reunions amb Ramon (escola) per determinar les deficiències 
a nivell de manteniment; El dimecres va anar a la Diputació de València per 
esbrinar com està la variant perquè Foment no està per la labor d’enganxar-la 
amb la nacional i els va traslladar els problemes sobretot a l’estiu. Des de la 
seua part s’instarà el Ministeri de Foment per sol·licitar-ho,  a més del projecte 
de la rotonda. En este sentit han de acordar-se les dos administracions i per la 
seua part faran el seguiment;  Vol reunir-se en la Presidenta de la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer per demanar la dotació dels 3 metres cúbics perquè el 
plec a soles contemplava els 10 hectòmetres cúbics. S’ha mantingut diverses 
reunions amb ACCIONA per la quantitat econòmica de solucionar en relació a 
les multes i cànons amb la col·laboració de l’enginyer Ximo i amb el Pla 
Director, i segurament es mantindrà una Comissió de seguiment el pròxim 
16.11.2015. 

Respecte del Projecte d’Espais degradats per a condicionar com a zona lúdica 
es farà una xicoteta aportació municipal amb la intenció de legalitzar el pou 
amb la utilització de l’aigua per al rec. També volem canviar quatre faroles de la 
carretera i faltaria acabar la vorera del “Xato”, en la idea de enllaçar-ho tot per 
darrere  quan tinguen els pressupostos. 

Intervenció de PEDRO JUAN VICTORIA comenta que Isabel Borràs ha dit que hi ha 
quatre alternatives quant ells mai varen acceptar cinc, no es pot estar any darrere any. 
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La Diputació que fique diners per iniciar els projectes perquè sempre estan igual. Tots 
els pobles tenen el seu desviament i ací estan patint l’autopista, la nacional i la 
comarcal. 

Per part del regidor del Grup Municipal Popular JUAN BAUSTISTA es comenta que 
fins que no facen el desviament de la nacional continuaran patint-ho. A la fi el que val 
és el de Llaurí, tallar el trànsit, les pancartes i a l’estiu 

• Intervenció de L’ALCALDESSA manifestant la invitació a la Trobada dels 
Boixets per al proper diumenge amb l’assistència de càrrecs polítics, i també 
manifesta la invitació al Concert de Santa Cecilia per al dia 22 a les 18 hores. 

Intervenció de PEDRO JUAN VICTORIA demanant que a ell li envien les invitacions 
per correu electrònic i també a TRINIDAD SALA. 

Intervenció de L’ALCALDESSA comentant que respecte al Pla d’Ocupació  entraran 
dos oficials i sis peons i que començaran demà fins al quatre de gener. Respecte del 
transport de la furgona, comenta que  el regidor de Benestar ha demanat ajuda a 
Benestar Social. Fa una invitació per al 19 de novembre, a un acte on es comentarà la 
gestió feta per l’equip de govern amb el poble de Favara i concreta que li agradaria 
que participaren tots els regidors en l’elaboració dels pressupostos de 2016. 

Es comenta per L’ALCALDESSA que la instal·lació elèctrica de la  cuina de la Casa de 
la Cultura s’ha cremat i que en aquesta línia s’ha demanat al tècnic el projecte 
d’activitat que no hi havia. Comenta que això és una negligència molt greu. Respecte 
del Policia Local li demana a PEDRO JUAN VICTORIA que es pronuncie a rel del 
motiu perquè es va tirar el policia que hi havia treballat de la borsa de treball.  

Intervenció de PEDRO JUAN VICTORIA comentant que dos veïnes varen tindre un 
xicotet accident en una moto i que ell va tirar al jutjat  les veïnes que varen tindre 
l’accident i que aquestes raons no es poden comentar en el ple. 

• Intervenció de L’ALCALDESSA  exposant que s’està treballant en la no 
apertura de la borsa de treball i en aprofitar la dels pobles colindants. Comenta 
que va vindre l’advocat de la casa fora d’ordenació urbanística i que s’ha 
adquirit el compromís d’adquirir la casa. 

Intervenció de PEDRO JUAN VICTORIA afegint que es mire l’expedient que quant 
s’inicia l’expedient es demana la valoració del tècnic i que la persona no pot dir mai 
que no li han fet cas. A aquest comentari JAUN BAUTISTA afegeix que ella no estava 
d’acord en res. 

 

Intervenció de L’ALCALDESSA  comenta que les ames de casa li han comentat que 
la Sala d’Exposicions era per a elles perquè  PEDRO així els ho va prometre 
verbalment per la seua col·laboració i per un acord verbal des de l’any 2007. A aquest 
comentari, respon PEDRO JUAN i comenta que no hi ha acord escrit  però que es va 
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fer un acord verbal de forma que a la part de dalt farien un despatx per a les 
associacions i la part de baix seria per a les ames de casa.  

L’Alcladessa pregunta on estan els convenis amb l’arquebisbe de la Sala 
d’Exposicions i contesta PEDRO JUAN VICTORIA dient que cride a Juan i a Dora (els 
secretaris) perquè els convenis estan al seu armari. 

Intervenció de L’ALCALDESA i demana que ha trobat un indici sobre el tema de les 
cotxeres de Xest i que no se sap res ni en quin punt es troben però que si que s’ha 
trobat la diligència. A aquesta al·lusió PEDRO JUAN contesta que l’expedient ha d’ 
estar ahí i que ell li preguntarà a Dora perquè diga on està; Comenta que es va 
designar advocat més procurador i que es va desplaçar el jutjat i va fer el lliurament. 

Intervenció de L’ALCALDESSA comentant que l’ajuntament està  a l’ASNEF i que s’ha 
pagat la portabilitat dels mòbils dels anteriors regidors i pregunta si s’han plantejat 
tornar els diners. A aquesta pregunta contesta  PEDRO JUAN preguntant  que si ella 
creu que si una empresa intentar estafar-los aniria a pagar-ho; totes factures les ha de 
comprovar la Secretària i aquesta li va dir de denegar-se a pagar-la,  i pegunta on està 
el document que l’obliga. Comenta que això és una estafa de les portabilitats. 

L’ALCADESSA contraargumenta dient que hi ha més de 15 entrades de registre 
avisant que l’ Ajuntament estava de morós en l’ ASNEF i no pot dir que no ho sabien. 

L’ALCALDESSA proposa al regidors presents  canviar el dies de celebració dels 
plenaris ordinaris per la dificultat d’assistir de la regidora ISABEL MORATÓ o inclús de 
retardar el començament. 

- Intervenció de JUAN BAUTISTA dient que no hem de passar-nos tota la 
legislatura canviant els plenàries, i que com l’equip de govern té la majoria 
absoluta que facen el que vullguen.  

- Intervenció de PEDRO JUAN VICTORIA demanant que el deixe conforme està 
ara. 

L’ALCADESSA proposa com a hora de celebració el DILLUNS a les 8:00 
hores i comenta que es formalitzarà la proposta a la propera sessió plenària 
que es celebre. 

 

PUNT DOTZÈ 

XARXA LLIBRES DE TEXT DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 

 

Donant compliment al text del RD 2568/1986 Reglament d’Organització i funcionament 
i regim jurídic de les Entitats Locals i a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local,  es sotmet a votació del regidors presents a la sessió la 
inclusió per urgència d’un nou punt referent a la “Adhesió de Favara a la Xarxa 
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de Llibres de text de la Comunitat  Valenciana” amb el resultat del vot favorable 
de la unanimitat dels regidors. 

Per petició de l’Alcaldessa es passa a dar lectura de la proposta per la Secretària: 

<< Vista la CONVOCATÒRIA de les ajudes per a la gestió de 
finançament del programa de Xarxa de Llibres de Text de la 
Comunitat Valenciana, segons l’ORDRE 17/2015 de 26 d’octubre de la 
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport publicada en el 
DOCV 7644, de data 27/10/2015. 
 
Vist l’ANEX I, de les Bases Reguladores i la relativa a les “Entitats 
beneficiàries i requisits, que literalment diu:  
 
<<Els ajuntaments o entitats locals menors que ja tenen banc de llibres 
o que han donat ajudes parcials o totals per a esta finalitat, també 
podran participar en esta convocatòria aportant la justificació que 
acredite les despeses realitzades amb esta finalitat per al curs escolars 
corresponent>>: 
Vist que l’Ajuntament de Favara per acord plenari de data 20/07/2015 va 
aprovar les bases reguladores de la convocatòria d’ajudes públiques per 
Llibres de Text destinades a famílies amb xiquets en edat escolar i del 
curs 2015-2016 i que es va publicar al BOP de València. 
 
           Aquesta Alcaldia, presenta al PLE, la següent  
 

PROPOSTA D'ACORD: 
 
PRIMER.- Sol·licitar acollir-se a la Convocatòria del Programa Xarxa de 
Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de crear un 
banc de llibres que garanteixi la gratuïtat dels llibres de text a tot 
l’alumnat empadronat en Favara a la data de la publicació de la 
convocatòria, que este cursant Educació Primària, Educació Especial, 
Educació Secundaria Obligatòria o Formació Professional Bàsica en 
centres públics o privats concertats. 
 
 
SEGON.- Acordar el compromís de complir les obligacions que es 
deriven de la recepció de la subvenció. 
 
TERCER.- Remetre còpia del present acord a l’organisme competent, 
amb el compromís de la Corporació d’habilitar, si s’cau  les oportunes 
partides pressupostàries per fer front a la seua part de finançament del 
programa, amb l’especificació de la part que aporta a l’exercici 2015 i en 
l’exercici 2016.>> 

 

Intervenció de PEDRO JUAN VICTORIA comentant que ara tenim dues xarxes de 
llibres i L’ALCALDESS contesta que independentment del conveni que hem fet totes 
les factures van a nom de l’ajuntament i la factura del  llibre de religió ara ja entra. 
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Intervenció de PEDRO JUAN VICTORIA pregunta si a qui li ha denegat el pagament 
del llibre de religió ara en la xarxa ja entraria o no. 

Contestació de L’ALCALDESSA dient que les bases publicades al BOP haurien de 
quedar nul·les i el llibre de religió no entraria perquè es va dir en l’assemblea amb els 
pares que no es pagaria. 

Intervenció de PEDRO JUAN VICTORIA dient que el llibre de religió s’ha de pagar si 
entra en la factura.  

Se sotmet a votació la proposta d’alcaldia i s’aprova per unanimitat dels regidors 
presents. 

 

PUNT TRETZÈ. 

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST GENERAL 2015 
MITJANÇANT CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI. 

 

Donant compliment al text del RD 2568/1986 Reglament d’Organització i funcionament 
i regim jurídic de les Entitats Locals i a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local,  es sotmet a votació del regidors presents a la sessió la 
inclusió per urgència d’un nou punt referent a la “modificació de crèdit en el 
pressupost general 2015 mitjançant concessió de crèdit extraordinari” amb el 
resultat del vot favorable de la majoria absoluta dels regidors amb el vot a favor 
dels quatre (4)  regidors del Grup Municipal Compromís i dels tres (3)regidors 
del Grupo Municipal Socialista i el vot en contra dels quartre (4) regidors del 
Grup Municipal Popular. 

Per petició de l’Alcaldessa es passa a donar lectura de la proposta per la Secretària: 

<<Modificación de créditos en el Presupuesto General de 2015 

mediante concesión de crédito extraordinario”. 

Vista la necesidad de habilitar un crédito extraordinario en el estado de 
gastos del vigente Presupuesto General y  
 
RESULTANDO: Que atendiendo a la especificidad de los gastos que se 
pretende cubrir se llega a la conclusión de que su habilitación dentro del 
presente ejercicio resulta conveniente para los intereses municipales. 
 
CONSIDERANDO: Que el crédito extraordinario objeto del presente 
expediente se financia mediante Remanente de tesorería para gastos 
generales, medio previsto en el artículo 36.1.a) del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del 
título sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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 Por esta Alcaldía-Presidencia se propone al Ayuntamiento-Pleno, 
previo informe de la Intervención municipal, la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 
 

PRIMERO.- Conceder en el vigente Presupuesto General el 
crédito extraordinario que, a continuación se relaciona: 
 

 
PARTIDA DESCRIPCIÓN   IMPORTE 

60900-1531 Infraestructura básica del municipio 372.155,95 
 

SEGUNDO.- Financiar el crédito extraordinario con cargo al 
Remanente de tesorería para gastos generales de la liquidación 
presupuestaria del ejercicio 2014.  

 
TERCERO.- Acordar igualmente su exposición pública, y si no 
se presentaran reclamaciones, elevar automáticamente a 
definitiva su aprobación, sin necesidad de nuevo Acuerdo, 
procediendo a su publicación por Capítulos.>> 

 

Intervenció de L’ALCALDESSA advertint que l’anterior secretari estimà el recurs 
presentat en el temps d’Administració ordinària per que s’excedia i comenta que per 
deficiències del poble van a fer ús d’eixos diners. 

Intervenció de PEDRO JUAN VICTORIA comentant que el que no vol l’Alcaldessa es 
pagar deute i que el PP votarà en contra. 

Intervenció de JUAN BAUTISTA manifesta que dubten d’aquesta situació. 

Intervenció de PEDRO JUAN VICTORIA preguntant si un acord de ple es pot deixar 
sense efectes. 

Intervenció de l’ALCALDESSA confirmant que es varen estimar les al·legacions i es va 
donar per finalitzat l’expedient de modificació de crèdit en el ple de data 25 de juny de 
2015. 

 

Se sotmet a votació la proposta d’alcaldia i s’aprova per majoria absoluta dels 
regidors presents amb el vot a favor dels quatre (4)  regidors del Grup Municipal 
Compromís i dels tres (3) regidors del Grup Municipal Socialista i el vot en 
contra dels quatre (4) regidors del Grup Municipal Popular. 

 

PUNT PRECS I PREGUNTES 
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Intervenció de PEDRO JUAN VICTORIA: pregunta com està l’aparcament del carrer 
Reverendo Molina i des de quan anem ficant les senyals i li formula contestació el 
regidor RAFA GISBERT que per vacances del personal de l’ajuntament durant el mes 
de setembre. 

Intervenció de PEDRO JUAN VICTORIA: pregunta si s’ha fet alguna cosa en relació a 
les factures de la Comunitat de Regants, perquè hi ha 30.000 euros de la primera 
liquidació, més 30.000 euros de la segona liquidació... En aquestos 120.000 euros què 
es farà. Li formula contestació L’ALCALDESSA confirmant que s’estan compensant. 
També ISABEL BORRAS comenta que s’estan pagant a 0,2433 i que van a recórrer-
les  encara que Acciona va demanar un increment de les tarifes. Respecte de la USUJ 
comenta que també estan en la mateixa situació. 

Intervenció de PEDRO JUAN VICTORIA i comenta que també està inclosa en el rebut 
i que està dintre de les tarifes, a més que cobrant a 0.3324 és per baix de 0.22, i que 
cal prendre una decisió jurídica perquè no podem estar parats i volem enviar-ho a 
Acciona. Li contesta la regidora ISABEL BORRÀS dient que això ja ho va comentar 
ella a l’últim plenari i que per una part està el camí polític i per altra l’ administratiu; el 
tècnic està estudiant el tema de les tarifes i també a la contestació es va afegir 
l’informe de l’enginyer, també està la Comissió de seguiment i ací es decidirà què fer. 

Intervenció de PEDRO JUAN VICTORIA demanant explicacions en relació a un 
registre d’ entrada de sol·licitud de responsabilitat patrimonial a l’Ajuntament del dia 25 
de juny de 2015. Li contesta l’ALCALDESSA comentant que és una dona que va caure 
davant de la papereria i que la Secretaria va informar que en aquestos casos es feia 
informe i després li donava  tràmit i que era la mare de JUANJO. 

Intervenció de PEDRO JUAN VICTORIA demana explicació sobre com està el tema d’ 
Assumpta i a petició de l’ALCALDESSA s’explica per la Secretària la situació de 
l’expedient relatiu al Contenciós Administratiu en el sentit de que s’ha fet l’enviament 
de la còpia diligenciada segons va requerir el Jutjat que ho porta. 

L’ALCALDESSA al respecte del contenciós comenta que l’Ajuntament en això no va 
actuar i per això va caure el contenciós. Li contesta PEDRO JUAN VICTORIA dient 
que l’expedient no estava al caixó i l’Ajuntament si que va actuar. 

Intervenció de PEDRO JUAN VICTORIA dient que en data 8 de setembre va demanar 
informe al Secretari sobre el Convent i que per Secretaria li varen informar que no es 
va fer en mala fe. Demana que des de l’àrea d’urbanisme i el seu tècnic  es pronuncie 
en relació a l’ actuació a la façana perquè quan s’actua sobre la façana és un projecte i 
no una memòria. Li contesta la regidora ISABEL BORRÀS concretant que el tècnic va 
fer un informe. 

 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar  i sent les 22:21 hores del dia 2 de 
novembre de 2015, la Presidència va alçar la sessió, de la qual com a secretària 
estenc esta acta. 
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        Vist i plau      
     L'Alcaldessa               La  Secretària 
 
 
Oro Azorín Canet     Lourdes Navarro Collado 
 
 


