
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE  L'AJUNTAMENT DE 
FAVARA PLE  DE  DATA 28  DE NOVEMBRE DE DOS MIL SETZE

                       

Dia : 28 de novembre de 2016            
Hora 20:00 hores
Lloc Casa Consistorial de Favara

Sessió Extraordinària
Convocatòria Primera 

Assistents
Alcalde-President: Oro Azorín Canet (COMPROMIS)

Regidors/es: Isabel Borràs Pastor (COMPROMÍS)
José Fco. Vicedo Molina (COMPROMÍS)
Rafael Gisbert Aragó (PSOE)
Maria Jose Malonda Perez (COMPROMIS)
Mª Isabel Morató Aragó (PSOE)
Juan José Milvaques Galán (PSOE)
Pedro Juan Victoria Miñana  (PP)
Juan Bautista Serra Galán (PP)
Trinidad Sala Almiñana (PP)

Secretària  - 
Interventora

En sessió pública i prèvia convocatòria a l'efecte es reuneixen 
els regidors i  les regidores indicats, tots ells integrants del plenari de 
l'Ajuntament.

L’Alcaldessa justifica que la sessió siga anomenada com extraordinària 
es perquè no es celebra segons la periodicitat a la constitució de la 
corporació,  primer  dilluns  de  novembre   donat  que  en  data  26 
d’octubre es va celebrar una altra sessió plenària extraordinària.

Per  l'Alcaldia  es  declara  oberta  la  sessió  i  es  procedeix  a 
conèixer  dels  assumptes  inclosos  en  l’Ordre  del  dia  i  que  són  els 
següents:



PRIMER. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES DE 
DATA 4 DE SETEMBRE I 26 D’OCTUBRE DE 2016.

SEGON. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA SIGNADES 
DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA CELEBRADA.

TERCER. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA. 

QUART.  APROVACIÓ  INICIAL  DEL  PRESSUPOST  MUNICIPAL  PER  A 
 L'EXERCICI 2017, BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL.

CINQUÈ.  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L'ORDENANÇA SOBRE ELS USOS 
I COSTUMS DEL MEDI RURAL DEL TERME DE FAVARA.

SISÈ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L'ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE 
LA  COMPETÈNCIA  DE  LA  DIPUTACIÓ  PROVINCIAL  DE  VALÈNCIA  A  
L’AJUNTAMENT DE FAVARA PER CONTRACTAR L’OBRA DE «REASFALTAT 
CARRER CASTELLÓ» (Pla Camins i Vials 2016-2017)

SETÈ.  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  SOL·LICITUD  D’ACTUACIONS  EN 
L’ADHESIÓ AL PROGRAMA DE PACTE D’ALCALDIES PEL CLIMA I ENERGIA 
SOSTENIBLE.

VUITÈ.  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  DONAR  AUTORITZACIÓ  PER 
CONCERTACIÓ  DE  PRÉSTEC  HIPOTECARI  PER  LA  MERCANTIL  TABOR 
GERIATRIA I SANIDAD SL.

NOVÈ. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS I PSOE 
SOBRE «PROPOSTA MODIFICACIÓ LLEI DE TAXES DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA I SUPRESSIÓ DE LA TAXA PEL PROVEÏMENT EN ALTA DE 
L’AIGUA  POTABLE  DES  DE  L'ESTACIÓ  DE  TRACTAMENT  D'AIGUA 
POTABLE (ETAP)».

DESÉ.  MOCIÓ  PROMOGUDA  PER  LA  PLATAFORMA  PER  LA  SANITAT 
PÚBLICA  DE  LA  RIBERA,  PRESENTADA  PEL  GRUP  MUNICIPAL 
COMPROMÍS  I  PSOE  A  PETICIÓ  PLATAFORMA  PER  LA  «DEFENSA  I 
MILLORA DE LA SANITAT PUBLICA DE LA RIBERA».

ONZE. INFORMACIÓ D’ALCALDIA.

DOTZE. ASSUMPTES D’URGÈNCIA D’ACORD AMB ALLÒ QUE DISPOSA 
L’ARTICLE 91.4 DEL ROF.

TRETZE. PRECS I PREGUNTES
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PRIMER PUNT.
APROVACIÓ  DE  LES  ACTES  DE  LES  SESSIONS  PLENÀRIES  DE  DATA  4  DE 
SETEMBRE I 26 D’OCTUBRE DE 2016

A  petició  d’alcaldia  se  sotmet  a  la  consideració  del  Ple  les  actes  de  les 
sessions detallades  i es formula observació del regidor Rafael Gisbert Aragó 
amb la petició de correcció de l’acta de data  de 26 d’octubre estava Oro 
Azorín com alcaldessa i es sol.licita correcció en l'intervenció com a regidor 
que recull la pàgina 25 de l’acta.

Per Secretaria es pren nota de les matisacions manifestades.

Es sotmès a votació les actes de les sessions plenàries de data quatre de 
setembre i vint-i-sis d’octubre de 2016 i son aprovades per  unanimitat dels 
regidors presents.

SEGON PUNT
DONAR  COMPTE  DE  LES  RESOLUCIONS  D’ALCALDIA  SIGNADES  DES  DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA CELEBRADA.

Per Alcaldia es dona la paraula al portaveu del Grup Municipal Popular perquè 
manifeste  alguna  observació  o  petició  d’informació  al  respecte  de  les 
resolucions.

El regidor Pedro Juan Victoria sol.licita aclaració sobre el contingut i motiu de 
la  resolució  número  216/2016  relativa  al  requeriment  membres  borsa  de 
policia  local  i  les  seues  aptituds  i  Alcaldia  contesta  argumentant  que  per 
tancar  i  donar  per  finalitzada  la  borsa  de  policia  local  vigent  es  precís 
prèviament requerir perque els membres de la borsa justifiquen i acrediten 
estar en possessió de les aptituds psicològiques i físiques.

El  regidor  Pedro  Juan  Victoria  sol·licita  aclaració  sobre  la  resolució  de 
convocatòria de junta de govern local i el motiu de celebrar tres juntes al mes 
de novembre i Alcaldia informa que la convocatòria de junta de govern està 
massa justificada

El regidor Pedro Juan Victoria demana explicacions sobre l’acord de govern de 
concessió  demanial  d’ús  de l’edifici  annexe a l’ajuntament  a  l’empresa de 
Correus i Alcaldia informa sobre la intenció de rebre un pagament anual en 
concepte de despeses de llum i  mes despeses per l’empresa de Correus i 
Telègrafs. 

TERCER PUNT.
RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA.
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No havent cap ratificació de resolució d’alcaldia es passa al següent punt de 
l’ordre del dia.

QUART PUNT.
APROVACIÓ INICIAL  DE PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI  2017, 
BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL.

Per  Alcaldia   es  dona  la  paraula  al  portaveu del  Grup Municipal  Popular  i 
aquest  comenta  que l’agradaria que el  pressupost  el  defensara  l’equip  de 
govern.

Pedro  Juan Victoria  comenta  que aquest  es  un  pressupost  que contenta  a 
l’equip de govern i que no contenta al poble de Favara, el Capítol 1 augmenta 
de manera  que no  hi  ha  cap ajuntament  que en aquestos  números  puga 
mantindre's. El tema de la guarderia ja varem dir que era molt complicat i 
delicat, estant al voltant de 60.000 de pèrdues a la guarderia. El Capítol 2 
augmenta  164.800  euros  i  això  no  reflexa  ningú  augment  pals  veïns  de 
Favara.  S’incrementa  el  renting  de  la  fotocopiadora.  Augmenta  del 
manteniment de les piscines.  La compra de l’aigua anem a pagar 100.000 
euros  i anem a ingressar 100.000 euros d’Acciona i en el tema pressupostari 
es mol arriscat i es podria llevar del pressupost i en el cas de que cobraren 
pagar, perquè si tu incrementes podries fer el gasto d’una partida que la tens 
en el aire. 

Alcaldia contesta al portaveu del Grup Municipal Popular que l’increment de 
les despeses del renting es degut a l’augment de fotocopies amb motiu de la 
impressió  dels  tríptics  donat  l’increment  de  l’organització  d’actuacions 
culturals des de la regidoria de cultura.

Alcaldia contesta argumenta que s'està obligat a fer la regularització i 
de la mateixa manera que em de reflexar als pressupostos la taxa que em de 
pagar em de reflexar el que anem a cobrar i Acciona legalment ens ha de 
donar esa quantitat, la interventora entenc que en el pressupost quant tu tens 
la previsió d’una despesa s’ha de ficar.

Pedro Juan Victoria comenta que l’únic que vol  l’oposició es que no es 
faça ús d’eixos 100.000 euros. Alcaldia contesta argumentant que els primer 
interessats en no gastar eixos 100.000 euros es l’equip de govern, però s’ha 
de reflexar eixa quantia.

Pedro Juan Victoria 5.035 euros de instal·lació de l’aplicació Gestiona, 
tots els anys el mateix  import. La Secretaria comenta el cost d’implementació 
del servei  de gestor informàtic d’expedients per Gestiona i  el seu reflex al 
pressupost el primer any i el descompte per ser clients del servei “espublico”.
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Pedro Juan Victoria en «festejos populares» enguany es planteja 87.000 
euros, enguany tenies 80.000 euros gastats en setembre tenint pressupostats 
75.000  euros,  sense  cap  modificació  del  pressupost  i  per  vinculació  de 
partides pressupostàries  has pogut gastar mes quantitat que el pressupostat. 
Alcaldia comenta el compromís de no gastar l'ingrés del 100.000 euros de la 
taxa de l’Etap a ingressar per Acciona perquè sabem la importància de l’aigua. 
Alcaldia comenta que en aquest pressupost en festes del poble també inclou 
part cultural perquè s’ha mesclat com Sant Antoni, Hallowen, i mes dintre de 
festejos populars.

EL  regidor  Jose  Vicedo  intervé  afegint  que  fins  a  arribar  a  100.000 
euros encara queda recorregut.

Alcaldia detalla que l’anterior equip de govern no feia cap actuació o 
activitats fora de les festes populars, en la resta de l’any. Pedro Juan Victoria 
comenta que ells teníem 60.000 euros i a l’equip actual de govern li pareixia 
un escàndol i ara son 90.000 euros un 45% mes. Majors 25.000 euros.

Rafael Gisbert contesta que la partida de Majors es Majors i Igualtat i Formació 
i Joventud per 25.000 euros, creguem que els Major es mereixen una espenta 
per  intentar  fer  algunes  activitats  mes  i  moltíssimes  coses  com  xarades, 
demostracions, gimnàsia, etc. Abans a soles teniu el dia de Sant Joaquin. Des 
de Igualtat s’està donant un impuls.

Alcaldia afegeix que des de la regidoria de Juanjo Milvaques s'està estudiant 
activitats per als jóvens i això te un cost econòmic encara que moltes siguen 
gratuïtes. La formació dels majors no es a soles formació també son tallers o 
excursions interessants. En el tema d’Igualtat i amb l’entrada al partit  judicial 
de Sueca amb un compromís de fer al llarg de l’any unes certes activitats i des 
de Formació s'està intentant donar algun curs de formació interessant.  Tot 
això es per als majors, jóvens, i igualtat i formació general, no a soles pels 
majors i per donar cobertura a les inquietuds que te l’equip de govern.

El  programa de menjar  a  casa baixa  l’import  i  comenta  que no sap si  es 
perquè no funciona be o perquè no es promociona. El regidor Juanjo Milvaques 
contesta que serveis socials li va confirma la quantia a disposar era un màxim 
i nosaltres no arribarem ni al mínim.

Pedro Juan Victoria el menjador d’estiu desapareix. Alcaldia confirma que el 
menjador d’estiu es fa càrrec la Diputació de València.

Pedro Juan Victoria comenta que com a nova partida esta la de turisme en 
10.000 euros.  Alcaldia contesta que la trobada de Boixets  es un acte que 
donat que la subvenció be de la Conselleria de Turisme està inclosa en la 
partida pressupostaria de turisme.

Juan  Serra  intervé  comentant  que  en  estos  pressupostos  no  hi  ha  cap 
ajuntament que faça un increment de 92.000 euros en el capítol 1 de gastos 
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de personal, estem quasi en el 50%, i  que aguante això al llarg de quatre 
anys,  tenint  la  disponibilitat  del  1005  de   endeutament.  Nosaltres  quant 
governarem tenim un pla a vint anys, i vosaltres esteu fent una política a llarg 
plaç d'endeutament.

Pedro  Juan  Victoria  comenta  que  la  partida  pressupostària  “Otras 
Indemnizaciones organos de gobierno “ ha passat de 9.000 a 20.000. Alcaldia 
comenta que pot ser una errada en el càlcul.

Secretaria confirma que per al  pressupost 2016 mig any va estar un equip de 
govern i la resta de l’any un altre equip de govern amb una periodicitat de 
sessions  plenàries  diferents,  passen  de  ser  trimestrals  a  bimensuals   i 
celebració de les juntes de govern que abans no es celebraven i això canvia 
l’estimació de despeses per al pressupost de l’exercici 2017.

El regidor Juan Serra comenta que no entenen eixe increment, en cada sessió 
d’abans ara pots pagar dos donat que antes es pagaven cinquanta euros de 
ple i ara vint-i-cinc euros. Alcaldia indica que no s’hem pujat el sou, continuem 
cobrant 400 euros els quatre membres de la junta i els  tres membres com 
assegurats cobrant en líquid 274 i fins 392.28 euros  es la seguretat social, si  
han pujat la partida es perquè ja es tot l’any 2017, nosaltres en cobrat el 
mateix que cobrem al 2016.

Juan Serra demana que els agradaria que en el pròxim ple es portara tot el 
que  ni ha acumulat de dietes, desplaçaments. SECRETARIA invita a que es 
passe per Intervenció i s’oferirà la informació del detall de l’execució de les 
aplicacions pressupostàries  junt amb un acumulat de totes i cadascuna de les 
sessions celebrades de plens i juntes de govern local.

Juan Serra vol saber que s’ha gastat cada u, a qui si li ha pagat eixos imports 
de  dietes,  desplaçaments.  Secretaria  informa que es  demane a  l’equip  de 
govern la informació i amb l’autorització pertanyent es facilitarà la informació 
sol·licitada.

Alcaldia informa que en 2016 cada membre de junta ha cobrat 200 euros per 
junta celebrada; les dietes personalment no ha cobrat ni pàrquing ni dinars, 
de sis mesos he cobrat del viatges 150 euros, dividís entre sis  mesos. En el  
pròxim plenari es portarà el que he cobrat jo i tots a petició de Juan Serra.

Pedro Juan comenta que 10.000 euros del  capítol  1  mes 20.000 d’aquesta 
aplicació pressupostaria, son 30.000 euros i vosaltres dieu que nosaltres no 
cobrem quant estem destinant 30.000 euros, i este mes passat a costat mes 
de 3.000 euros al mes de despeses d’òrgans de govern. Alcaldia confirma el 
detalle de cobraments per assistències a juntes de govern i transparència es 
té mes que mai. 
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Pedro Juan Victoria com es pot dir que no tenies transparència davant de la 
càmera que nosaltres li negàvem informació a Isabel Borràs, quant tu m’has 
dit per vore informació vinga en horari d’ofici i davant d’un funcionari.

Rafa  Gisbert  indica  que  té  expedients  que  mai  se  li  han  donat  per 
comprovar-ho  i  quant  anàvem a  l’ajuntament  no ens donàvem informació. 
Pedro Juan Victoria li contesta que no s’està complint la llei en la pàgina web.

Pedro Juan Victoria pregunta si del capítol 4 la partida de recollida de residus 
sòlids urbans es una estimació sense canviar-se les tonellades ni canviar el 
preu per al 2017. Isabel Borràs li  confirma que es una estimació i  Alcaldia 
explica que s’han assumit els cinc o sis dies en que no es prestava servei per 
garantir la recollida de residus, aquestos dies no es contemplaven al plec de 
condicions particulars administratives.

Juan Victoria pregunta per la quantia del  bono escolar perquè es passa de 
9.000  a  5.000  euros.  Li  contesta  la  regidora  Isabel   Morató  explicant  als 
membres de la sessió que hem gastat 4.300 euros aquest any i  la gent va 
respondre molt be, inclòs es va allargar el termini per donar cobertura a les 
famílies que volien gaudir d’aquest, per això es va pressupostar 5.000 euros. 
A la xarxa de llibres continuem ficant 15.000 euros, canviant pe aquest any 
les regles i Conselleria d’Educació va donar un “bono Cheque” de 160 euros 
per  al  cursos  de  primer  i  segon de primària,  per  al  2017  no  sabem si  la 
mateixa conselleria continuarà donant aquest “bono cheque” de 160 euros.

Juan Victòria comenta que per al Capítol  6 recull  acondicionament un punt 
d’atenció  ciutadana  i  demana  explicacions.  Alcaldia  explica  que  es  té  la 
intenció d’habilitar un punt com aula per donar informació i formació  a la gent 
jove i la despesa es per donar cobertura al projecte d’activitat.

El regidor Rafael Gisbert comenta que es contempla la inversió de l’adquisició 
d’un camionet per serveis municipals donat l’estat de l’actual caminet i les 
continues i costoses reparacions, i es fa necessari adaptar-ho a les necessitats 
actuals. Juan Victoria pregunta si ara tindrem tres policies i una moto o si no 
tindre vehicle per al cos de policia. Alcaldia li contesta que tindre un policia y 
dos  auxiliars  de  policia  i  d’administració,  i  que  se  li  ha  donat  prioritat  a 
l’adquisició del camió pels serveis municipals, a mes es contempla adherir-se 
a una línia de subvenció per adquisició de vehicles elèctrics.

Rafael Gisbert detalla que es contempla l’adquisició de maquinaria variada per 
a serveis a mes un elevador per al cementeri que es fa necessari. 

Pedro Juan Victoria la recaptació de la Diputació estimada en 40.000 euros i 
demana  si  hi  ha  algun  problema.  Alcaldia  contesta  indicant  que  amb  les 
reunions mantingudes en l’àrea de recaptació de la Diputació de València es 
comprometien a baixar el percentatge  de cost que suposa per a la Corporació 
inclús amb un compromís del cost a zero.

7



Per Alcaldia es dona la paraula a la Secretaria per donar lectura de la proposta 
d’alcaldia que literalment es:

«APROBACIÓN  INICIAL  DEL  PRESUPUESTO  GENERAL  PARA  EL 

EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Formado  el  Presupuesto  General  de  este  Ayuntamiento 

correspondiente al  ejercicio  económico  2017,  así  como,  sus  Bases  de 

Ejecución y la plantilla  de personal  comprensiva de todos los puestos  de 

trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de 

la Ley 39/1988.

Visto  y  conocido  el  contenido  de  los  informes  de  la  Interventora 

municipal, de fecha 23 de noviembre de 2017.

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del 

Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de fecha 23 de noviembre de 2016 del 

que se desprende que la situación es de equilibrio o superávit.

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento de la 

Regla de gasto de fecha 23 de noviembre de 2016 del que se desprende que 

la situación es de  cumplimiento.

ACUERDO

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  General  de  este 

Ayuntamiento,  para el  ejercicio  económico 2017,  junto  con sus  Bases de 

ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.574.867 

€

A.1. OPERACIONES CORRIENTES
1.407.077 

€

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 550.910€
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CAPÍTULO  2:  Gastos  Corrientes  en  Bienes  y 
Servicios 727.235€

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 4.782€

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 124.150€

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 207.905€

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 167.790€

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS 40.115€

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 40.115€

TOTAL:
1.614.982 

€

ESTADO DE INGRESOS

  

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.614.982 

€

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 0,00 €

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 925.500 €

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 2.500€

CAPÍTULO  3:  Tasas,  Precios  Públicos  y  otros 
Ingresos 158.562 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 496.000 €

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales  32.420 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 €

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 0,00 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €

TOTAL:
1.614.982 

€

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva 

de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y 

personal eventual.

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2017, las 

Bases de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince 

días,  mediante  anuncios  en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia y tablón  de 

anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por 

los interesados.
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CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso 

de que no se presente ninguna reclamación.

QUINTO. Remitir  copia  a la  Administración del  Estado,  así  como,  a 

Órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma.>>

Sotmés  a  votació  la  proposta  d’alcaldia  es  aprovada  per majoria 

absoluta  dels  regidors  presentes  amb el  vot  a  favor  dels  quatre 

regidors  del  Grup Municipal  Compromis  i  tres regidores  del  Grup 

Municipal Socialista i el vot en contra dels tres regidors del Grup 

Municipal Popular.

PUNT CINQUÈ.
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L'ORDENANÇA SOBRE ELS USOS I COSTUMS DEL 
MEDI RURAL DEL TERME DE FAVARA.

L’Alcaldessa dona la paraula a la regidora Isabel Borràs, que passa a explica el 
sentint i  motiu d’aquesta proposta d’ordenança. Comenta que en el cos de 
l’ordenança s’han afegir tres articles mes proposats pel tècnic municipal i que 
l’agradaria que fora aprovada i consensuada per la resta de grups municipals 
perquè  son  coses  que  s’estan  fent  però  hi  ha  que  regular-les,  con  fites, 
distàncies  de plantacions,  pla  de cremes i  sempre respectant la ordenació 
urbana o pla general.

El  Portaveu  del  grup  municipal  Popular  sol·licita  al  membres  de  la  sessió 
deixar el punt damunt de la taula donat que no se l’han llegida.

Per Secretaria s’entrega copia del nou text d’ordenança als Grups Municipals.

Juan Serra sol·licita que en temes delicats en el que hi han hagut problemes 
com camins i proposa que s’incloguen les distàncies per la problemàtica que 
es dona i pregunta si s’està respectant el Pla General d’Ordenació Urbana i la 
regidora Isabel Borràs li contesta que es respecta en tot ca i es condiciona la 
vigència de l’ordenança sense entrar en conflicte a les normes urbanístiques.

Secretaria confirma que l’ordenança no s’aplicaria retroactivament sinó des de 
el moment en que siga aprovada definitivament amb la seua aprovació en el 
Bolletí Oficial de la Província.

S’acorda  per  unanimitat  dels  regidores  presents  deixar  el  punt 
d’aprovació de l’ordenança damunt de la taula i serà inclòs a l’ordre 
del dia del següent ple que es celebre.

SISÈ PUNT
APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  L'ACCEPTACIÓ  DE  LA  DELEGACIÓ  DE  LA 
COMPETÈNCIA  DE  LA  DIPUTACIÓ  PROVINCIAL  DE  VALÈNCIA  A 
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L’AJUNTAMENT  DE  FAVARA  PER  CONTRACTAR  L’OBRA  DE  “REASFALTAT 
CARRER CASTELLÒ” (Pla Camins i Vials 2016-2017).

Per l’Alcaldessa s’explica que el motiu de l’aprovació d’aquest punt es deu a 

un tràmit administratiu per poder contractar l’obra de re asfaltat del carrer 

Castelló. A petició d’alcaldia  es dona lectura íntegra a la proposta inclosa de 

l’ordre del dia, per la Secretària:

<<PROPOSTA D’ALCALDIA
PLA DE CAMINS I VIALS PER AL BIENNI 2016-2017

Considerant que les noves Directrius per a la gestió del Pla de Camins i Vials  
2016-2017,  i  mes  en  concret  la  Directriu  9.3  en  la  que  es  conté  LA 
DELEGACIÓ  en els Municipis de la Província  la contractació de les obres,  
amb l’obligació  de que per els  Ajuntaments  es faça constar  expressament  
l’acceptació de esta delegació per acord plenari municipal.

Estudiades  les  diferents  alternatives  sobre  la  execució  de  l’obra  
“REASFALTADO  CARRER  CASTELLÓ”,  per  esta  Alcaldia  es  proposa  a  
l’Ajuntament en Ple l’adopció del següent:

ACORD

PRIMER.  Acceptar  la  delegació  en  este  Municipi  per  a  contractar  l’obra  
mencionada anteriorment, continguda en la Directriu 9.3 de les aprovades pel  
Ple de la Corporació Provincial en data 27 d’abril de 2016.

SEGON.-  Comprometre’s  a  l’exacte  compliment  de  les  Directrius  que  se  
mencionen,  en  el  procés  de  execució  de  les  obres  REASFALTADO  CALLE 
CASTELLÓ”.>>

Se sotmet  a votació  la proposta  i es aprovat  per unanimitat dels 
regidors presents a la sessió.

SETÈ PUNT.
APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE SOL·LICITUD D’ACTUACIONS EN L’ADHESIÓ AL 
PROGRAMA DE PACTE D’ALCALDIES PEL CLIMA I ENERGIA SOSTENIBLE.

Alcaldia explica al assistentes a la sessió el motiu d’adhesió del municipi de 
Favara a la modalitat A, que es a la que es pot adherir Favara,  per donar curs 
a l’inici dels estudis de les emissions de CO2 i després poder fer el projecte 
d’actuacions.

Pedro Juan Victoria comenta que encara que no hi haguera subvenció entenc 
que  cada  volta  es  te  que  treballar   per  fer  millorar  el  clima  i  l’energia 
sostenible.
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A petició d’alcaldia es dóna lectura íntegra de la proposta per Secretaria:

<<PROPOSTA D’ALCALDIA
SOL·LICITUD ADHESIÓ PROGRAMA PACTE D’ALCALDIES PEL CLIMA I ENERGIA  

SOSTENIBLE

Vista la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València nº 193 de  
data 05/10/2016 del anunci sobre rectificació del anunci de data 3 d’octubre  
de 2016 relatiu a les bases del Pacte d’Alcaldies.

Vist que l’Ajuntament de Favara es va adherir en data 05/05/2016 al “Pacte  
dels Alcaldes per el Clima i l’Energia (2030)”, aprovat per la Comissió Europea  
el 15 d’Octubre de 2015.

Vist  que  l’Ajuntament  de  Favara  reuneix  els  requisits  per  a  adherir-se  al  
Programa  Pacte  d’Alcaldies  pel  Clima  i  l’Energia  sostenible  2016  amb  la  
MODALITAT A, esta Alcaldia

 PROPOSA :
PRIMER.  Que  es  formule  sol·licitud  per  tal  que  la  Diputació  de  València  
realitze  i  entregue  els  següents  documents  segons  anunci  de  data  
05/10/2016, Butlletí Oficial de la Província de València  nº 193, relatiu a les  
bases del Pacte d’Alcaldies:

1. Inventari d’Emissions de Referència (IER).
2. Avaluació de riscos i vulnerabilitat derivats del canvi climàtic  
(ERVCC).
3. Pla d’Acció per al Clima i la Energia Sostenible (PACES) .

SEGON.   Donar  trasllast  a  la  Excma Diputació  de  València  per  cursar  els  
tràmits necessaris a la sol·licitud.>>

Alcaldia dóna pas a la votació del punt.

Sotmès a votació s’aprova per UNANIMITAT dels regidors presents.

VUITÈ PUNT.
APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE DONAR AUTORITZACIÓ  PER  CONCERTACIÓ  DE 
PRÉSTEC HIPOTECARI PER LA MERCANTIL TABOR GERIATRIA I SANIDAD SL.
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L’Alcaldessa  exposa  que  per  Secretaria  es  va  requerir  a  GERISAN  la 
documentació per donar autorització a la concertació del préstec de 7.500.000 
d’euros per la mercantil i dona la paraula als membres de la sessió plenària.

Secretaria  confirma  que  vàrem celebrar  ple  el  28  d’octubre  de  2016  i  la 
mercantil va presentar la documentació requerida el dia quatre de novembre 
de 2016 còpia de l’escriptura de constitució d’hipoteca de l’any 2008 i també 
presentarem  per  registre  d’entrada  la  proposta  de  condicions  de  l’entitat 
bancaria Bankinter per demanar l’import de 7.500.000 euros amb una vida de 
10  anys,  amb  cancel·lació  al  2026  per  amortització.  La  legislació  vigent 
empara la possibilitat de concertació d’aquesta operació d’endeutament.

Juan Serra pregunta si  l’operació de préstec del  2008 es va portar  a Ple i 
Secretaria informa que salvo errada u omissió no ha trobat acord plenari al 
respecte ni acord de resolució d’alcaldia. Juan Serra comenta que sis això peta 
el  responsable  solidari  seria  l’ajuntament.  La  Secretaria  informa  que  a 
l’operació bancaria responsable Solidari es Tabor Geriatria y Sanidad SL  i com 
a fiador Vitalia Plus SA, AMBOS son responsables solidaris.

A petició de l’Alcaldessa, per Secretaria es fa lectura de la proposta d’alcaldia 
literal:

<<PROPUESTA ALCALDÍA

AUTORIZACIÓN FORMALIZACIÓN HIPOTECA SOBRE CONCESIÓN 
DEMANIAL GERISAN

Vista la petición de la mercantil TABOR GERIATRIA Y SANIDAD SL, de fecha 18  
de octubre  2016 y  RE2801  respecto  a  someter  a  sesión  Plenaria  de  esta  
Corporación la petición de autorización para proceder a la Formalización de  
préstamo  hipotecario  sobre  la  Concesión  Administrativa  y  centro  socio  
sanitario GERISAN.

Considerando  que  en  sesión  plenaria  de  fecha  24/10/2016  se  acordó  por  
unanimidad  de  los  presentes  requerir  a  la  mercantil  TABOR  GERIATRIA  Y  
SANIDAD los documentos relativos la escritura de constitución de hipoteca de  
2008  y  habiendo  sido  aportado  dicho  documento  según  RE2978  DE  
4/11/2016.

Considerando que en la misma fecha fue presentada por la mercantil y por  
registro de entrada Modelo de escritura de préstamo hipotecario al tipo 
de interés variable, por importe de 7.500.000 de euros en la que aparecen  
como prestatarios solidarios la mercantil TABOR GERIATRÍA Y SANIDAD SL i la  
mercantil VITALIA PLUS SA, con fecha límite de amortización el 10/11/20126.

Considerando que dicha fecha es previa a la finalización de la Concesión y  
visto informe emitido por Secretaria en relación al procedimiento a seguir y  
con las determinaciones y limitaciones marcadas.
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Considerando  la  ley  33/2003  de  3  de  noviembre  del  Patrimonio  de  las  
Administraciones  Públicas,  El  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  
Sector Publico 3/2011 de 14 de noviembre, El  Real Decreto 1372/1986 del  
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, Por esta Alcaldía se propone  
al Ayuntamiento en Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO:

PRIMERO. Autorizar a la mercantil  TABOR GERIATRIA Y SANIDAD SL a la  
concertación de operación de préstamo hipotecario con la entidad bancaria  
BANKINTER  en  los  términos  y  condiciones  presentados  según  registro  de 
entrada RE2978 f.4/11/2016.

SEGUNDO.  Requerir a  la  mercantil  TABOR  GERIATRIA  Y  SANIDAD  que  
presente  al  órgano  de  contratación  y  por  registro  de  entrada  copia  de  la  
escritura de constitución del nuevo préstamo hipotecario.

TERCERO. Notificar a la mercantil la adopción del presente acuerdo>>

Sotmès  a  votació  s’aprova  per  majoria  absoluta  dels  regidors 
presentes  amb  l’abstenció  dels  tres  regidors  del  grup  municipal 
Popular. 

NOVÉ PUNT

MOCIÓ  PRESENTADA  PEL  GRUP  MUNICIPAL  COMPROMÍS  I  PSOE  SOBRE 
«PROPOSTA MODIFICACIÓ LLEI DE TAXES DE LA GENERALITAT VALENCIANA I 
SUPRESSIÓ DE LA TAXA PEL PROVEÏMENT EN ALTA DE L’AIGUA POTABLE DES 
DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP)».

A petició d’Alcaldia es dóna lectura integra de la proposta per Secretaria:

<< El Grup Municipal Compromís per Favara, i el Grup Municipal PSPV-PSOE  
de  Favara,  a  l’empara  del  que  disposa  l’article  91.4  del  Reglament  
d’Organització, Funcionament i  Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’acord  
amb l’article 97.3 de l’esmena’t text reglamentari, presenten per al seu debat  
i aprovació si s’escau, al pròxim plenari municipal, la següent.

MOCIÓ

El subministrament d'aigua potable als municipis de la Ribera del Xúquer  
s'ha  dut  a  terme  des  d'immemorial  mitjançant  captacions  d'aigües  
subterrànies procedents de pous de propietat municipal, la utilització de les  
quals únicament requeria un procés de cloració per a obtenir un òptim estat  
sanitari per al consum de la població.

La qualitat d'aquestes aigües subterrànies de proveïment a la població  
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s'ha vist perjudicada per l'aparició d'elevades taxes de nitrats procedents de  
fertilitzants agrícoles i la recent aparició de pesticides d'origen agrícola.

La pèrdua de qualitat de les aigües subterrànies ha imposat la necessitat  
d'obtenir aigües superficials del Xúquer per a proveïment de la població.  Els  
municipis  de  la  Ribera,  han   hagut  d'associar-se  amb  les  Comunitats  de  
Regants per a obtenir  les aigües superficials del  Xúquer necessàries per a  
millorar la qualitat de les aigües, mitjançant permuta dels cabals equivalents  
de l'aigua que les Comunitats de Regants tenen assignades per a reg. Els  
Ajuntaments  participants  en aquesta  Comunitat  d'Usuaris  de  la  Ribera del  
Xúquer han hagut de pagar a les Comunitats de Regants el cost de permuta,  
de 0’07 €/m3. És a dir, disposant de pous en propietat i tenint assignats drets  
d'aigua subterrània pròpia, els municipis han  hagut de pagar als regants per  
a obtenir dret a utilitzar aigua del Xúquer.

A més de pagar el cost d'obtenció dels drets a l'ús de l'aigua del Xúquer,  
els  municipis  han  hagut  de  pagar  el  cost  de  potabilització  de  les  aigües  
superficials  del  Xúquer  en  la  potabilitzadora  d'Alzira,  propietat  de  la  
Generalitat  Valenciana,  qui  té  establida  una  Taxa  que  repercuteix  als  
municipis usuaris de la potabilitzadora tant l'amortització de les instal·lacions  
de potabilització com les despeses de potabilització.

D'aquesta manera, els municipis han de pagar 0'07 €/m3 per a l'obtenció 
de  drets  d'aigua  superficial,  0'0833 €/m3  en  concepte  d'amortització 
d'infraestructures de potabilització i 0'1027 €/m3 per explotació de la ETAP.

Queda clar que es traslladen als municipis les conseqüències associades a  
la  pèrdua  de  qualitat  de  les  aigües  subterrànies  d'abastiment pùblic per 
contaminació  difusa  amb  fertilitzants  i  pesticides  agrícoles,  la  qual  cosa  
infringeix l´article 4,1,a) de la Directiva Marc de l'Aigua (Directiva 2000/60/CE,  
del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000) que atribueix  
als Estats la responsabilitat del manteniment i  millora de la qualitat de les  
Aigües,  obligant-los  a  protegir,  millorar  i  regenerar  les  masses  d'aigua  
subterrània i a aplicar les mesures necessàries per a invertir tota tendència a  
la concentració de qualsevol contaminant a causa de les repercussions de  
l'activitat humana, amb la finalitat de reduir progressivament la contaminació  
de  les  aigües  subterrànies.

El mateix Reial decret 1/2016, de 8 de gener, pel qual s'aprova la revisió  
del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer (BOE Núm.16, de  
19/1/16) reconeix que durant el primer cicle de planificació hidrològica no s'ha  
pogut  resoldre  el  progressiu  empitjorament  de  la  qualitat  de  les  aigües 
subterrànies  de  proveïment  públic  de  les  comarques  riberenques  del  baix  
Xúquer  que han patit  contaminació  difusa  per  nitrats  i  pesticides  d'origen  
agrícola.

L'article 9 de la citada Directiva regula la recuperació dels costos dels  
serveis  relacionats  amb  l'aigua  i  impedeix  repercutir  els  costos  de  la  
contaminació de les aigües de proveïment a les poblacions als qui no són els  
causants  de  la  mateixa.

Els  Ajuntaments  de la Ribera han mantingut  diverses reunions amb el  
Secretari Autonòmic de Medi ambient i Canvi Climàtic i el Director General  
d'Aigua. En l'última reunió mantinguda el passat 3 de març de 2016 amb els  
Alcaldes de la Ribera, el Secretari Autonòmic  va manifestar la seua decisió de  
proposar  la  modificació  de  la  Llei  de  Taxes  per  a  suprimir  els  costos  
d'amortització  de  la  Taxa  que  l'Entitat  de  Sanejament  d'Aigües  Residuals  

15



(EPSAR)  cobra  als  municipis  de  la  Ribera  connectats  amb  l'Estació  de  
Tractament  d'Aigües  Potable  (ETAP)  d'Alzira,  per  entendre  que  els  usuaris  
finals no han d'assumir el cost originat per la falta de control dels aqüífers per  
part de l'administració. Així ho ratifica el comunicat oficial publicat en la web  
de  la  Conselleria  www.comunica.gva.es.

L'eliminació dels costos d'amortització requereix la modificació de la Llei  
de Taxes de la Generalitat Valenciana,RDL 1/2005 de 25 de febrer, que ha de  
ser  sotmesa  a  l'aprovació  de  les  Corts  Valencianes,  per  la  qual  cosa  es  
requereix iniciar els tràmits necessaris i  comptar amb el suport dels grups  
parlamentaris  autonòmics.

Per tot això que es presenta al Ple les següents PROPOSTES 
D’ACORD:

1- Que el Grup Parlamentari COMPROMÍS, el Grup Parlamentari PSOE i  
el Grup Parlamentari PODEMOS, de les Corts Valencianes recolzen la proposta  
de  modificació  de  la  Llei  de  Taxes  de  la  Generalitat  Valenciana  i  es  
suprimisquen  de  la  Taxa  pel  proveïment  en  alta  d'aigua  potable  des  de  
l'Estació  de  Tractament  d'Aigua  potable  (ETAP)  d'Alzira  els  costos  
d'amortització de les instal·lacions.

2- Comunicar els presents acords al Grup Parlamentari COMPROMÍS, al  
Grup  Parlamentari,  PSOE  i  al  Grup  Parlamentari  PODEMOS,  de  les  Corts  
Valencianes.>>

ALCALDIA dona la paraula a la regidora Isabel Borràs que explica que aquesta 
moció hauria d’estar incorporada a l’anterior sessió plenària i ara no te sentit 
perquè  era  per  presentar-la  als  grups  poliquístics  en  la  redacció  del 
pressupostos i ara ja ens han confirmat que no es podia fer esta petició que 
portàvem els ajuntaments d'assumir el pagament de la taxa. 

Pedro Juan comenta que entenem que aprovats els pressupostos pels grups 
polítics i al final si ens tenen que dir que no que no ens prenen el pel, això ni 
era un tema del partit popular ni de compromís, era una tema de llei. Si no es 
pot  llevar la  taxa no es pot  llevar  per  llei  i  tots sabíem que no anaven a 
llevar-la. Jo sé que vosaltres esteu peleant-lo

Isabel  Borràs  comenta  que  nosaltres  sabien  no  es  podia  llevar  però  si 
rebaixar-la  0.18  en  deu  cèntims  amb  el  costos  de  construcció  de  l’Etap, 
confiem en que vinga un a millora per altra banda  que d’alguna manera en 
renovació d’infraestructures.

Pedro Juan Victoria manifesta que si al final en els nostres pressupostos estem 
pagant-la que siga de titularitat nostra l’ETAP i això es el que tenim que fer-li 
arribar  a  la  Generalitat.  Isabel  Borràs  comenta  que  ara  el  primer  pas  es 
eixir-se de la Comunitat de Regants.

Sotmès a votació s’aprova per UNANIMITAT dels regidors presentes 
donar curs a la proposta de moció.
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DESÉ PUNT.
MOCIÓ PROMOGUDA PER LA PLATAFORMA PER LA SANITAT PÚBLICA DE LA 
RIBERA, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS I PSOE A PETICIÓ DE 
LA PLATAFORMA PER LA “DEFENSA I MILLORA DE LA SANITAT PÚBLICA DE LA 
RIBERA”.

A petició d’Alcaldia es dóna lectura íntegra de la proposta de moció pel regidor 
Juan Milvaques: 

<< MOCIÓ PER LA DEFENSA I MILLORA DE LA SANITAT PÚBLICA DE LA 
RIBERA

Que  presenta  ORO AZORÍN  CANET,  portaveu  del  grup  COMPROMÍS,  

amb DNI 20804784L i RAFAEL GISBERT ARAGÓ, portaveu del grup PSOE, amb 

DNI 52730682P mitjançant el present escrit, i fent ús de les atribucions que  

els confereix i  a l'empara d'allò que s'ha establert per la Llei 7/1985, de 2  

d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de conformitat amb l'article  

97.3 del Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el  

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,  

eleven al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació, la següent MOCIÓ  

PROMOGUDA PER LA PLATAFORMA PER LA SANITAT PÚBLICA DE LA RIBERA

El  31  de  març  de  2018  finalitzarà  la  concessió  administrativa  

adjudicada per segona vegada en 2003 per a 15 anys, pels governs del PP de  

Camps a l’empresa gestora de tota la sanitat pública de la Ribera del Xúquer.

Posteriorment, el Grup Ribera Salud ha estat també adjudicatari de la gestió  

dels hospitals  de Dènia -que finalitzarà previsiblement en 2024-, Torrevella  

-que acabarà en 2021- i el del Departament del Vinalopó que finalitzarà en 

205,  a  més,  el  Grup  també  participa  de  la  societat  Erescaner  Salud,  que  

gestiona el servei de ressonàncies magnètiques autonòmiques. Tot un rècord  

d’adjudicacions des que 1997 es va fundar aquesta empresa en vistes a la  

col·laboració pública-privada que el PP ha anat adjudicant-li, en exclusiva.

En 2013 la CNC (Comissió Nacional de la Competència) va qüestionar  

els  processos  d’externalització  ja  que,  segons  aquest  organisme,  la  

participació  en  la  concurrència  va  ser  alarmantment  reduïda.  De fet,  a  la  

Comunitat Valenciana va concórrer solament una agrupació d’empreses i les  

sis foren adjudicades a empreses participades per Ribera Salud.
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Hui,  segons  la  CNC,  la  quota  de  Ribera  Salud  en el  mercat  de  les  

concessions hospitalàries és del 70%-80%.

La  UTE  Ribera  Salud  rep  de  la  Generalitat  més  de  156  milions  

d’euros/any (en 2014) en concepte de càpita per l’assistència dels veïns de La  

Ribera a la que s’han d’afegir els beneficis de l’assistència privada en circuits  

distints als de La Ribera. I, segons informen els sindicats del sector, ha anat  

retallant en personal any rere any, fins a suprimir a les guàrdies de nit el 50 % 

dels  metges  en  sis  dels  deu  punts  d’atenció  continuada:  Alzira,  Benifaió,  

Algemesi,  Carlet, Cullera i  Sueca. A més d’abonar la càpita anual  a Ribera  

Salud, la Generalitat també es fa càrrec de les despeses de farmàcia, pròtesis,  

oxigenoteràpia/ventiloteràpia i transport sanitari de tota la comarca.

Els principals beneficiaris de tota aquesta política privatitzadora són les  

grans  empreses  asseguradores,  participades  per  accionistes  de  capital  

estranger, o la banca (en cas de Ribera Salud, Centene Corporation i Banc de  

Sabadell)  o les indústries  farmacèutiques,  empreses constructores  i  també  

pels grups de gerents que actuen com a lobbys professionals. El dret a la salut  

no s’ha de convertir en un negoci per a ningú i, en tot, cas la gestió de la seua  

prestació ha de revertir en la societat i no en cap empresa especuladora.

A data de hui no és coneix cap informe rigorós i serio sobre la gestió  

d’aquesta modalitat de gestió de la sanitat pública que, fins i tot, ha estat  

qüestionada pel Síndic de Greuges i la Sindicatura de Comptes, ja que ha fet  

desaparèixer l’ocupació pública de la Ribera en assumir la UTE tota la gestió  

de  personal  en  detriment  de  l’accés  en  igualtat  de  condicions,  mèrit  i  

oportunitat.

L’expresident Fabra (PP) i el seu conseller Llombart ja anunciaren en  

2014 que no es prorrogaria la concessió de la gestió de la sanitat pública de  

La  Ribera  en  acabar  el  termini  del  contracte.  El  que,  a  hores  d’ara,  la  

Generalitat de Ximo Puig ha ratificat, atenent a la base 5a del Contracte de  

Gestió de Serveis Públics signat el 31 de març de 2003 remetent el preavís  

pertinent a la UTE que inicia l’acció administrativa.

En  2013,  tant  el  PSOE  com  EU  i  Compromís  i  Podemos  posteriorment,  

signaren  un  acord  públic  en  el  que  es  van  comprometre  a  finalitzar  les  

concessions progressivament  al  termini  dels  seus contractes  i,  en tot  cas,  

revisar el nivell de compliment per la relaxació dels anteriors comissionats.  

Algun comissionat, fins i tot, passà a ser gerent de l’empresa.
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Igualment tots els treballadors, representats pels sindicats del Comitè  

d’Empresa, han avalat la decisió de la consellera Carmen Montón de finalitzar  

el contracte en acabar el 31 de març de 2018.

A hores d’ara, l’empresa concessionària es resisteix a finalitzar el seu  

contracte entrebancant tot el que pot qualsevol decisió en eixe sentit de la  

Conselleria. Ha recorregut, fins i tot, el preavís remés pel President Puig. La  

UTE Ribera Salud utilitza la pressió social, mediàtica i, inclús, als seus càrrecs  

directius per crear un estat d’opinió contrari  a la finalització del contracte.  

Arriba a ser immoral el fet d’utilitzar els recursos que la societat ha posat en 

les seues mans per fer-se publicitat d’autobombo per tal d’influir en la opinió  

pública com ho demostra la carta que està enviant als domicilis dels veïns  

amb la campanya de la grip.

Darrerament,  el  president Puig ha declarat en les Corts Valencianes  

que  la  Sanitat  en  La  Ribera  no  va  a  estar  reduïda  en  cap  de  les  seues  

prestacions i es mantindrà la Cartera de Serveis que fins hui tenim els veïns  

de  la  comarca.  A  més,  segons  les  declaracions  dels  actuals  responsables  

polítics de la Conselleria, es mantindran tots els llocs de treball actuals sota el  

paraigües  de  l’administració  pública,  amb  més  garantia  si  cap  que  sota  

l’empresa privada que, amb el consens de la part social tot i respectant la  

legalitat vigent, haurà de definir quin és el règim jurídic de la seua cobertura  

amb igualtat d’accés a la funció pública.

Per tot això la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de La Ribera fem  

una crida als grups polítics representats al seu Ajuntament a presentar com a  

MOCIO les següents propostes, debatre-les i aprovar-les al Plenari municipal:

1.- Recolzar totes les gestions de la Generalitat Valenciana i la Conselleria de  

Salut Pública per finalitzar al seu termini la concessió de la gestió privada de  

la  Sanitat  Pública  del  Departament  de  La  Ribera,  per  tal  que  es  gestione  

públicament,  com  es  fa  als  altres  departaments  sanitaris  (Lluis  Alcanyís,  

Arnau de Vilanova, La Fe, etc.).

2.- Demanar als responsables de Ribera Salud que deixen de sembrar la por i  

la preocupació entre la població i el personal que treballa als centres sanitaris  

de La Ribera ja que el dia 1 d’Abril de 2018 tots els centres sanitaris de la  

comarca continuaran prestant el mateix o millor servei sanitari a la població i  

amb el mateix personal.
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3.- Instar igualment a Ribera Salud a que accepte el final de la concessió, com  

s’especifica en el contracte signat en el seu dia, i no entrebanque el procés de  

reversió amb recursos administratius o judicials innecessaris.

4.- Que es done trasllat d'aquest acord a la Presidència de la Generalitat, a la  

Conselleria de Sanitat Pública,  al Departament de Salut  de la Ribera i  a la  

direcció de l'Hospital de la Ribera.>>

Pedro  Juan indica que el  partit  votarà  en contra i  no perquè estiguem en 

contra,  si  no  que  votarien  a  favor  sempre  i  quant  vegem  que  en  el 

pressupostos  de  la  Generalitat  es  convoquen  les  2.500  places  per 

funcionaritzar els treballadors que hi ha. I volem que continuen els mateixos 

servicis que hi ha. Mentres que tot això estiga en l’aire i no estiga garantit per 

escrit i signat no votaren a favor.

Juan Serra afegeix  que en Andalucia  s’estan fent  manifestacions  massives 

incrementant-se per capitals de província per reducció de gent en sanitat amb 

una reducció econòmica important del pressuposts en Andalucia de 1.500.000 

milions d’euros.

Alcaldia comenta que compara aquesta moció al el tema d’Andalucia i Canal9 

no li trobe sentit, em mantingut reunions amb el regidor Juanjo Milvaques en 

el  Comissariat  de  la  Ribera aquesta  setmana i  es  va  comentar  que tot  el 

treballador es va quedar a 1 d’abril de 2018 i el passarien a ser treballador 

laboral  a  una  opció  d’ingrés  amb  una  prova  de  selecció  en  el  cos  com 

funcionari  de  l’estat  o  funcionari  de  la  generalitat.  Respecte  del  tema del 

servei  l’hospital  porta  la  gestió  privada  i  el  contingut  i  continent  es  del 

Generalitat o Conselleria de Sanitat i la gestió es de l’hospital. Si al final no es 

una gestió mes bona això es un risc però anem a confiar en que siga per a 

millor

Rafael Gisbert comenta que en les diverses reunions s’ha programat per al 

que el 31 d’abril de 2018 siga una entitat publica i s’han reunint a tots els 

agents socials i facilitarà per a que tot el personal treballador a l’hospital de la 

Ribera tinga l’opció de ser personal funcionari amb tots els processos legals.
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Sotmès  a  votació  s’aprova  per  majoria  absoluta  dels  regidors 
presentes amb el vot en contra dels tres regidors del Grup Municipal 
Popular.

ONZE PUNT.
INFORMACIÓ D’ALCALDIA

Alcaldia dona compte de la celebració de la jornada el dia quinze de desembre 
de 2016 informativa a la Casa de la Cultura i a les 18:30 hores  sobre tot el 
que s’ha aconseguit i en el que s’ha fracassat.

Alcaldia dona compte de que des de la regidoria de Sanitat i del regidor Juanjo 
Milvaques s’han fet treballs per que el dia dos de gener del proper any 2017 
Favara tinga  un  metge a  mitja  jornada i  un  pediatra  per  quatre  dies  a  la 
setmana  des  d’aquesta  setmana.  El  regidor  Juan  Milvaques  comenta  que 
s’avisarà als veïns i que dilluns, dimarts, dimecres i dijous, tindrem pediatra 
encara que dimecres a soles serà per fer revisions.

DOTZE PUNT.
ASSUMPTES D’URGÈNCIA D’ACORD AMB ALLÒ QUE DISPOSA L’ARTICLE 91.4 
DEL ROF.

Alcaldia proposa la incorporació com a punt d’urgència la petició que ha tingut 
entrada al registre relacionada amb la  petició de reforç de seguretat per la 
infraestructura per al centre d’educació Llopis Marí.

Sotmès a votació la urgència en la inclusió del punt a l’ordre del dia 
de la sessió es aprovada per unanimitat dels regidors presents.

Es dona la paraula a la regidora Isabel  Morató que explica el  motiu es la 
petició de la directora del IES LLOPIS MARÍ per que les cuines es troben en un 
estat obsolet i per la necessitat d’instal·lar una tanca de seguretat per evitar 
l’eixida del recinte. S’ha presentat al Director d’Educació però ens demanen 
suport a Favara per tindre un major recolzament.

La proposta d’acord proposa per la regidor Isabel Morató es:

<<  Donar suport  a les peticions del  IES JOAN LLOPIS MARÍ  de Cullera en  
relació  a  les  greus  deficiències  descrites  a  l’escrit  del  registre  d’entrada  
RE3191 de data 28/11/2016, i que son:
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1.   Donar  suport  a  les  peticions  cursades  Al  Director  Territorial  de  
Presidència i al Director Territorial d’Educació,  sobre la situació de les cuines  
obsoletes.

2. Donar suport a la petició sobre instal·lació d’una tanca de seguretat que 
impedisca l’entrada  de persones alienes i  l’eixida dels  alumnes del  centre  
sense permís.>>

Sotmès  a  votació  s’aprova  per  unanimitat  dels  regidors  presents 
donar recolzament a la petició del IES LLOPIS MARÍ.

TRETZE PUNT.
PRECS I PREGUNTES.

L’Alcaldessa dona la  paraula al portaveu del Grup Municipal Popular per que 
manifeste els precs i preguntes que estime convenients.

 El  regidor  PEDRO JUAN  pregunta  que  la  web  municipal  serveix  per 

publicar tot el que fa l’equip de govern encara que no s’està publicant 
contractes, les ordenances estan desfasades i demana mirar i repassar 
per fer una ferramenta que servisca per a tots no a soles per l’equip de 
govern.  Alcaldia  comenta  que  s’està  arrancant  i  actualitzant 
ordenances,  i respecte del tema de guarderia, Acciona, pressupostos i 
demes  ens  han  absorbit  i  per  al  mes  de  gener  es  treballarà  en 
actualitzar el portar de transparència.

 La  Secretària  comenta  la  implementació  de  l’expediente  electrònic 

mitjançant  l’explicatiu  de  Gestiona  i  s’està  enllaçant  l’explicatiu  de 
gestor  d’expedients  amb  el  portal  de  transparència  per  donar 
compliment legal de la “ Ley  de Transparencia i Buen Gobierno” al llarg 
del mes de gener i febrer i respecte de les matèries de contractació, 
ordenances, declaració de bens i activitats dels regidors, etc.

 El regidor PEDRO JUAN pregunta sobre quina va ser l’empresa que va 

fer l’enderrocament dels paellers. Li contesta la regidora Isabel Borràs 
confirmant que ha sigut una empresa, un autònom.

 El regidor PEDRO JUAN pregunta en relació al nom del pavelló  qui ha 

sigut l’òrgan que l’ha decidit si  per resolució d’alcaldia o per acord de 
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junta de govern. Alcaldia confirma que es va fer per acord de junta de 
govern.

 JUAN SERRA pregunta qui  va controlar  la legalitat  de la participació 

ciutadana i comenta que ja va haver una proposta de nomenament de 
Rafa Aragó i es va acordar ací, verbalment que no es portaria cap nom 
de  càrrec  polític.  Justament  se  li  fica  el  nom d’un  regidor.  Els  dos 
regidors eren jóvens i vàrem morir en unes circumstàncies que no eren 
justes  i  son  coses  delicades  que  ara  unilateralment  s’ha  consentit. 
Tenim el carrer País Valencià i en la vida s’ens ha ocurrit canviar de 
nom el carrer País Valencià.

 RAFAEL GISBERT comenta que tinguérem junta de govern local,  que 

siguen  coses delicades, i encara que som un equipo de govern tenim 
diferents postures. A la junta de govern la posició del partit socialista 
va ser abstenció perquè es considerava que es teníem que haver fet un 
passos  per  ser  coses  delicades  i  així  consta  en  l’acta.  M’haguera 
agradat que es fera un procediment del sistema d’un altra  manera 

 TRINIDAD  comenta  que  independentment  dels  partits  polítics  que 

estiguérem estem parlant de persones.

 JUAN SERRA comenta que ell en el seu moment va votar en contra i 

manifesta que es totalment injust, i ara està la porta oberta.

 ORO AZORIN comenta que quant va passar lo de Rafa no coneixia això, 

en aquella època es va votar que no i no sabia que hi havia un acord 
verbal o pacte i comenta que fer retrospecció i comparativa no es just 
perquè son altres temps i altres persones. Jo em quede en la idea de la 
gestió ha sigut a lo millor ràpida però mes del vuitanta per cent del 
poble  ha votat  si.  JUAN SERRRA comenta que entrant a la  web del 
municipi post votar tantes vegades com vullgues des de l’APP. 

 ORO AZORÍN  confirma  que  no  es  pot  votar  varies  vegades  des  de 

l’aplicació de l’APP. 

 PEDRO JUAN afirma que s’hauria d’haver porta a ple.

I no havent-hi més assumptes que tractar  i sent les 22:15 hores del dia 28 de 
novembre  de  2016,  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 Azorin Canet Lourdes Navarro Collado
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