
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE  L'AJUNTAMENT  PLE 
DE  DATA 9 DE MAIG DE DOS MIL SETZE

                       

Dia : 9  de maig  del 2016            
Hora 20:00 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 (PSOE)
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 Lourdes Navarro Collado

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.

Per l'Alcaldessa 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 L'ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CELEBRADA 
EN DATA 7 DE MARÇ DE 2016.



SEGON.  DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA DES DE LA ÚLTIMA 
SESSIÓ PLENÀRIA CELEBRADA.

TERCER.  RATIFICACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  RESOLUCIONS  D’ALCALDIA  (APROVACIÓ 
PLECS BAR QUIOSC PISCINES SANT LLORENÇ).

QUART. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DE LA TAXA PER «ÚS DE INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS»,

CINQUÈ.  L’ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE FAVARA AL PACTE DELS ALCALDES PER AL 
CLIMA I L’ENERGIA, PROMOGUT PER LA UNIÓ EUROPEA. 

SISÈ. MOCIÓ DEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR RELATIVA AL DESVIO 
DE LA CV-510 DEL TERME DE FAVARA. 
SETÈ. INFORMACIÓ D’ALCALDIA.
VUITÈ.  ASSUMPTES  D’URGÈNCIA,  D’ACORD  AMB  ALLÒ  QUE  DISPOSA  L’ARTICLE 
91.4 DEL ROF.
NOVÈ. PRECS I PREGUNTES

Per  part  de l'Alcaldessa es demana disculpes als  regidors assistents  a la  sessió 
plenària  argumentant  ell   per  què ha  sigut  convocat  en una data  diferent  a  la 
marcada per a les sessions ordinàries «degut a una xicoteta intervenció quirúrgica i  
he estat un poquet mal»,

Per part de l'Alcaldessa es demana «sotmetre a votació la gravació de les sessions 
plenàries, donat que s'ha fet un nou contracte per formalitzar les gravacions i per 
que després es pugen a la web municipal i m'agradaria fer una votació per que es 
permetre la gravació.»

Es sotmet a votació amb el resultat d'aprovar en majoria absoluta en el 
vot  a  favor  dels  regidors  del  Grup  Municipal  Compromís  i  del  Grup 
Municipal Socialista i l'abstenció dels regidors del Grup Municipal Popular.

Intervé el regidor PEDRO JUAN VICTORIA argumentant: «El nostre vot haguera sigut 
favorable  però  simplement  ens  hagueres  pogut  dir  un  dia  antes,   hem fet  un 
contract, les condicions son estes, ens consta tants diners... mos haguera agradat 
que ens hagueres avisat i s'havera fet d'una altra manera>>

Li contesta l'ALCALDESSA puntualitzant: « Jo si t'haguera portat un expedient de 
quaranta mil punts en el que tu tendries que fer un estudi previ seria poc ètic, però 
una gravació del calibre que simplement representa transparència per al poble de 
Favara no fa falta ni pensar-ho. Perquè això representa transparència i que el poble 
de Favara estiga escoltant-nos. I si vol consultar el  preu l'expedient el tens a la teua 
disposició>>
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PRIMER PUNT.
APROVACIÓ, SI ESCAU DE L’ACTA DE LA  SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DATA 7 
DE MARÇ DE 2016.

Se sotmet a la consideració del  Ple l'acta de data 7 de març de 2016  i  sense 
formular-se cap observació, sotmesa l'acta a votació es aprovada per unanimitat 
dels regidors presents.

VUITÈ PUNT
ASSUMPTES D'URGÈNCIA. D'ACORD AMB ALLÒ QUE DISPOSA L'ARTICLE 
91.4 DEL ROF

L'Alcaldessa proposa incloure com assumpte d'urgència, saltant-se l'ordre del dia, 
la  pressa  de  possessió  del  regidor  SALVADOR  CEBOLLA  PELEGRI  perquè  puga 
prendre part en aquest plenari, i demana al Portaveu del Grup Municipal Popular, 
PEDRO JUAN VICTORIA que justifiques la seua urgència donat que des de el mes de 
novembre no han presentat al regidor del P.P. que falta des de fa set o huit mesos.

PEDRO JUAN VICTORIA, intervé comentant: «Quant se me va a notificar el divendres 
a mi el  pleno vaig vore que no hi havia ningun punt de l'ordre del dia amb la pressa 
de possessió de Salva, jo crec que la llei diu, si no recorde mal, que una volta ve de 
la Junta Electoral te que prendre possessió en el primer pleno que es faça. Jo crec 
que así hui en este ordre del dia haguera tingut que anar en l'ordre del dia la presa 
de possessió del regidor”. 

L'Alcaldessa invita a que es vote el VUIT PUNT i el passem al primer lloc perque 
Salva  passa  a  formar  part  com a  regidor  de  Favara  i  li  dona  la  paraula  a  la 
Secretària, que passa a donar lectura íntegra de la proposta d'alcaldia: 

« Visto que este Ayuntamiento, por Acuerdo del Pleno celebrado en sesión 
extraordinaria de fecha 30 de diciembre de 2015, acordó la toma de conocimiento  
de la renuncia voluntaria de D. JOSEP FRANCESC BIXQUERT CLIMENT del puesto de  
Concejal en el Ayuntamiento por motivos personales, en cumplimiento del artículo  
9.4 del Real Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el  
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades  
Locales.

Visto que fue solicitada a la Junta Electoral General que le fueran enviadas  
las credenciales de DÑA. MARIA AMPARO FAYOS MIÑANA, siguiente en la lista de las  
elecciones  municipales  celebradas  en  fecha  24  de  mayo  de  2015.  Dichas 
credenciales fueron recibidas por el Ayuntamiento el día 27/01/2016  con n.º de 
entrada en el Registro General del Ayuntamiento 222.

Dada  la  renuncia  al  cargo  de  concejal  de  DÑA.  MARIA  AMPARO  FAYOS 
MIÑANA  en  fecha  12/02/2016,  este  Ayuntamiento  de  nuevo  solicitó  a  la  Junta  
Electoral General que le fueran enviadas las credenciales de D. SALVADOR CEBOLLA 
PELEGRI, siguiente en la lista de las elecciones municipales. Dichas credenciales  
fueron recibidas por el Ayuntamiento el día 2/03/2016  con n.º de entrada en el  
Registro General del Ayuntamiento 548.
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Por todo ello, esta Alcaldesa PROPONE

Primero.  Aceptar  la  toma de posesión  de D.  SALVADOR CEBOLLA PELEGRI   del 
cargo de Concejal del Ayuntamiento en sustitución de DÑA. MARIA AMPARO FAYOS  
MIÑANA, tras la renuncia voluntaria de esta.

Y para ello y cumpliendo con el procedimiento legalmente establecido, el 
regidor D. SALVADOR CEBOLLA PELEGRI, prununcia en nom propi:

«Jure  por meua conciència i honor complir fidelment les obligacions del  
càrrec  de  Regidor  de  l'Ajuntament  de  Favara  amb  lleialtat  al  Rei,  per  
imperatiu  legal  i  guardar  i  fer  guardar  la  Constitució  com  a  norma 
fonamental de l'Estat»

L'Alcaldessa comenta que «tras la pressa de possessió com Regidor s'incorpora a la 
sessió ordinària de hui nou de maig D. Salvador Cebolla Pelegri».

A continuació,  la Sra. Alcaldessa  pronuncia unes paraules de benvinguda dient: 
«en  nom de tota la Corporació, tant el partit Socialista com Comprovis,  benvingut,  
espere que els tres anys que queden estigues a gust».

A continuació, el regidor RAFAEL GISBERT pronuncia unes paraules de benvinguda 
dient: « Com a portaveu del GRUP Socialista donar-te  la benvinguda, com sempre  
et diré que en política es discuteix però les coses es queden ací, en el carrer tots  
som amics tots som família i aixina tenim que continuar». 

Pel regidor PEDRO JUAN es comenta que a la  formula llegida pel regidor Salvador 
Cebolla hi ha una errada quant s'inclou «per imperatiu legal».

Pel regidor JUAN BAUTISTA es comenta que « aquesta formula es la que fan servir 
ells però que no la gasten nosatros, es una formula inventada en eixe momento 
però que està ahi entre comentes i ni ha  molt que discutir.»

Per l'Alcaldessa, de nou  es torna a fer la lectura i li pregunta al regidor:

«¿Juras o prometes por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las  
obligaciones  del  cargo  de  Concejal  del  Ayuntamiento  de  FAVARA  con 
lealtad al  Rey,  y guardar y hacer guardar la Constitución,  como norma 
fundamental del Estado?» 

El regidor contesta: «Si, jure»

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.
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Es dóna compte de les resolucions d'Alcaldia.

Pel regidor PEDRO JUAN pregunta: “ Del mes de febrer res i del mes de març, el  
decret 0068/2016, del 6 del 4 del 2016, de Interposició recurs de reposició contra  
l'edicte de l'aprovació definitiva del pressupost municipal»

Secretaria a petició de l'Alcaldessa explica el motiu i arguments de la resolució 
58/2016 explicant que es va interposar per un sindicat un recurs de reposició una 
vegada  aprovat  el  pressupost  municipal   definitivament  i  es  va  contestar  al 
Sindicat explicant-li que efectivament hauria d'acudir al contenciós administratiu 
si volia recurrir i no un recurs de reposició.

Pel regidor PEDRO JUAN indica: «¿si vol arreglar-ho te que anar al contenciós?» i la 
Secretaria li confirma que si.

Per regidor PEDRO JUAN  pregunta respecte de la resolució del 30 del 3 del 2016 
referent a la devolució d'aval bancari MARTÍNEZ CENTRO De GESTION. 

L'Alcaldessa comenta que era una empresa que gestionava els embargaments, 
abans de que la Diputació el portava, imagine que ja està feta la devolució del 
aval.

Secretaria confirma que es va demanar un aval de 1999, es va buscar i trobar 
l'aval i es va montar tot l'expedient per valorar si pertanyia tornar o no tornar el  
aval.

Pel regidor JUAN BAUTISTA es comenta : «Nosatros volien tindre un informe sobre 
el tema de la devolució del aval, accés a l'expedient,no s'havia tornat per que 
l'empresa no havia complit  el  contract i  havien diferencia  de criteris,  per això 
volem vore l'expedient».

TERCER PUNT.
RATIFICACIÓ, SI ESCAU DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA.(APROVACIÓ PLECS BAR 

QUIOSC PISCINES SANT LLORENS)

Per l'Alcaldessa es demana la votació per la ratificació de la resolució d'alcaldia 
aprovatòria dels Plecs del Bar Quiosc de les Piscines de Sant Llorens. 

Se sotmet a la ratificació del  Ple la resolució d'alcaldia 0091/2016 i es 
aprovada amb el vot a favor dels regidors del Grup Municipal Compromís i 
dels regidors del Grup Municipal Socialista, i amb l'abstenció dels regidors 
del Grup Municipal Popular.
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El  regidor  PEDRO JUAN pregunta  «  si  en  la  clàusula  8,  dels  Plecs  de  clàusules 
administratives,  deberes  y  el  concesionario  obtener  las  previas  licencias  y 
autorizaciones para ejercer la activitat,això que vol dir?»

L'Alcaldessa això vol dir igual que en el bar de la Cacu una assegurança civil.

Intervé el regidor JUAN BAUTISTA : « ha de tindre una llicència d'apertura i tot el  
quiosc.»

El regidor PEDRO JUAN comenta que: « es impossible que en el  mes que esté tindrà 
les llicencies i autoritzacions per pode exercir l'activitat com a quiosco.»

Intervenció de la regidora ISABEL BORRAS: «no estem parlant de lo mateix».

Ell  regidor  PEDRO  JUAN  intervé  aclarint:   «Mosatros  les  piscines  mateixa  les 
acondicionarem,  eliminarem  les  barreres  arquitectòniques,  els  quartos  d'aseos 
estaven baix, el quarto del socorrista estava baix, si a una persona li passava algo 
la tenien que portar cara cap a baix,   ara desconeguem si està tot acabat això  ja 
no el sabem.

Alcaldessa «les piscines estan com vosatros les deixareu, sense projecte d'activitat i 
en eixa obra ahi que està super be però segueix sense tindre  projecte d'activitat  i 
les piscines i el quiosc  s'obriran igual que vareu obrir el bar de la Cacu,  el vareu 
deixar, sense projecte d'activitat, o igual que l'ajuntament que no tenim projecte 
d'activitat,  anem a la realitat   no hi  ha cap edifici  municipal  que tinga projecte 
d'activitat. Anem a fer un amena de quiosquet encara que el  projecte d'activitat no 
es puga fer aquest any, perquè els projectes son cars, si que es legalitzarà l'any 
pròxim. No creguem que obrir un quiosc siga tan perillos com obrir un bar.»

La regidora ISABEL BORRAS aclara que: « a lo que està referint-se el plec es a que  
esta personal legalitza la seua activitat i no la legalitat de l'edifici, que es done de  
alta en autònom,IAE i no l'activitat de l'edifici»

El regidor PEDRO JUAN comenta: « jo t'he estic dient que una persona es te que  
donar  d'alta  una  persona  per  una  per  una  cosa  que  no  existeix;  nosatros  
començarem a fer les coses i vosatros les teniu que continuar, i en mayo fa un anys  
de les eleccions i no heu fet res»

La regidora ISABEL BORRAS aclara: «com sempre».

Intervenció del regidor JUAN SERRA: «Nosatros l'iniciarem per adequar l'activitat i  
estaven els projectes».

Intervenció de l'ALCALDESSA:  «Vos recorde que per fer el projecte d'activitat  es 
necessiten molts diners, enguany em prioritzat el projecte del bar de la Casa de la  
Cultura»

Intervenció de JUAN SERRA: «Els teniu per que el deixarem nosatros».

Intervenció del regidor PEDRO JUAN i pregunta: « El tema de les entrades com es 
queda?».Mil euros i les entrades per a ell?. ¿Que estaven recaudant ara?»

Aclaració  de  L'ALCALDESSA:  «Les  entrades  les  gestionarà  l'adjudicatari  que  
gestionarà les entrades directament. Son mil euros de cànon i les entrades per a  
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ell. A mes del cànon i estàvem recaptant sobre 2.000 o 3.000 euros mes o menys.  
No soles son mil euros de cànon el que recaptarà l'ajuntament perquè els diners  
que l’estalviarem en neteja i en hores del personal».

Pregunta el regidor JUAN BAUTISTA preguntant: «però saben lo que te que pagar?»

Intervenció de PEDRO JUAN comentant: «anem a donar les piscines a una empresa, 
que ens estalviarem això i  allò,  però estem privatitzant,  li  estem donant  a  una 
empresa.»

L'ALCALDESSA comenta: «li donem a una persona del poble».

Li contesta PEDRO JUAN matisant: « del poble es il·legal, es presentarà qui vullga,  
crec que es il·legal lo que tu has dit, en les bases no diu res, la persona que es  
presente si guanya estem obligats a donar-li.  Eixa es la meu idea, que vosatros  
diereu que la ideal  de l'equip de govern es que el  portara  tot l'ajuntament,  la  
guarderia, la neteja,  el socorrista...etc. De fet he vist un decret del socrriste”.

Intervenció de RAFAEL GISBERT afegint: « No sé don has tret que portaríem tota la  
gestió per l'ajuntament, ni ha unes traves de que nosatros no podem crear places ni  
contractar a persones per un llarg  període,  perquè la llei ens ho prohibeix.  La  
guarderia  si  que  la   portàvem en el  nostre  programa com a  gestió  publica  de  
l'educació. La il·legalitat de que s'ho quede u del poble que estiga empadronat ja li  
hem comentat».

Intervenció de L'ALCALDESSA: “nosatros no pretenem  privatitzar la gestió de la  
piscina  però  tu  el  sabràs  que  l'has  patit  durant  anys,  perquè  la  persona  que  
portava la piscina suposava que teníem problemes d'horari,  de la moralitat i  les  
entrades,  estava  la  picaresca.  Tot  ficat  en  estudi  perquè  no  pots  controlar  les  
entrades, qui  esta o no empadronat,  la neteja, tot sumat i  en un estudi pràctic  
pensem interessant que la persona que gestiones les piscines tinga interès, perquè  
va  a  portar-ho  ella,  netejar-ho,  etc.  Hem  vist  que  era  una  manera  rapida  de  
llevar-nos un  problema que tu no pots controlar. Si venguérem que la cosa no va a  
rectificar sempre estem a temps»

Intervenció de PEDRO JUAN :  «El nostre vot serà en contra, tenim clar que en la  
gestió aquesta el poble va a perdre dos mil i pico de euros, perquè no veguem  
practica esta manera de fer política.»

L'ALCALDESSA afegeix : «Em fa gracia tu que vols privatitzar tot i nosatros estem  
donat una treball a una persona del poble, a les hores, abans de pensar-te el vot en 
contra pensa que això serà una reducció d'hores extres de dissabtes i diumenges i  
dies de neteja, i sobre tot  molt  mes control del que estava portant-se hasta ara»

PEDRO JUAN: «La neteja de piscines no la podrà fer, agranar i canviar les papereres  
son dos minuts. Tu estan adjudicant el quiosco per agranar, netejar papereres. Lo  
que dona faena el tractament d'aigües el continuarà fent l'ajuntament»

Intervenció de RAFAEL GISBERT: «Enguany la neteja de les piscines es portara molt 
mes be, es gestionarà molt millor que l'any passat».
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Se sotmet a votació  i es aprovada amb el vot a favor dels regidors del 
Grup Municipal Compromís i dels regidors del Grup Municipal Socialista, i 
amb el vot en contra dels regidors del Grup Municipal Popular.

QUART PUNT.
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 

TAXA PER “ÚS DE INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS”

A petició de l’Alcaldessa es dóna lectura per la Secretària de la proposta d'Alcaldia 
amb la següent literalitat:

<<MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL

Realitzada la tramitació establerta, vistos els informes emesos per Secretaria de  
data 2 de maig de 2016 i 12 d'abril del mateix any,  i d'acord amb el que disposa el  
Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la  
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

Aquesta alcaldia considera que es compleixen els requisits necessaris que contenen  
les Normes legals esmentades anteriorment i que  l'Ordenança fiscal reguladora de 
la  taxa  vigent  ha  de  ser  adaptada  a  les  indicacions  que  recull  el  informe  de  
Secretaria  i es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent

ACORD

PRIMER. Aprovar  la  modificació  de  l’Ordenança  fiscal  reguladora  de  la  
taxa per «ÚS DE INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS», en els termes 
en que figura a l'expedient amb la redacció que a continuació es recull:

«Ordenanza Reguladora de Tasas por Uso de Instalaciones Deportivas Municipales

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Artículo 1.

De conformidad con lo dispuesto en el artº 106, en relación con el artículo 20.4  
R.D.L.  2/2004,  de  5  de  marzo,  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  
Haciendas  Locales,  se  establece  la  tasa  de  prestación  de  servicio  de  escuelas  
deportivas  municipales  y  uso  de  instalaciones  deportivas,  que  se  regirá  por  la  
presente Ordenanza.

HECHO IMPONIBLE

Artículo 2

Constituye el hecho imponible de la tasa:

a) El uso del pabellón polideportivo cubierto.

b) El uso de la piscina municipal.
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c) La enseñanza de la natación.

d) La utilización de las pistas de pádel.

e) La utilización de las pistas de frontón.

f)  La utilización del gimnasio municipal.

g) La utilización de espacios municipales para impartir actividades deportivas con  
ánimo de lucro.

DEVENGO

Artículo 3.

La tasa se considera devengada desde que nace la obligación de contribuir. Esta se  
considera nacida:

1.- En la modalidad a) desde que se obtiene reserva del pabellón polideportivo o  
parte de él para la realización de la correspondiente actividad deportiva.

2.- En la modalidad b), por el acceso a las instalaciones de la piscina municipal.

3.- En la modalidad c), por la admisión a los cursillos de natación.

4.- En la modalidad d), por la utilización de las pistas de pádel.

5.- En la modalidad e) por la utilización de las pistas de frontón. 

6.- En la modalidad f) por la utilización del gimnasio municipal.

7.- En la modalidad g) por la utilización de espacios municipales con ánimo de lucro  
para la impartición de cursos o clases relacionadas con actividades deportivas.

A los efectos de lo previsto en el apartado 3, se entenderá producida la admisión  
desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, salvo en los supuestos  
en los que se oferten cursos de plazas  limitadas,  en cuyo caso, la admisión se  
entenderá  desde  el  momento  en  que  se  presente  la  solicitud  que  inicie  el  
expediente, que no se realizará o tramitará sin que no se haya efectuado el pago  
correspondiente, salvo que por la Administración se notifique expresamente la in  
admisión.

SUJETOS PASIVOS

Artículo 4.

Son sujetos pasivos de la tasa:

1.-  En  la  modalidad  a)  Las  asociaciones  deportivas,  clubs,  o  entidades  que  se  
beneficien de la utilización del Pabellón Polideportivo.

2.- En la modalidad b) Los usuarios de las instalaciones de la piscina municipal.

3.-En la modalidad c) Los asistentes a los cursos de natación.

4.- En la modalidad d) Los usuarios de las instalaciones de padel.
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5.- En la modalidad e), Los usuarios de las instalaciones de frontón.

6.- En la modalidad f) Los usuarios del gimnasio municipal.

7.- En la modalidad g) los usuarios de los espacios municipales.

Tendrán la  consideración  de sustitutos  del  contribuyente,  en la  modalidad a)  el  
solicitante de la utilización del pabellón.

BASE IMPONIBLE

Artículo 5.Cuantía de las tasas:

Modalidad a)

USO PABELLÓN MUNICIPAL*

1. Utilización del pabellón polideportivo municipal de lunes a viernes

a) Clubs deportivos del municipio.

Por  cada  fracción  mínima  de  una  hora  de 
utilización

10 euros

b) Clubs deportivos de fuera del municipio.

Por  cada  fracción  mínima  de  una  hora  de 
utilización

30 euros

2.-  Utilización  de  los  pabellones  polideportivos  municipales  fines  de  
semana/festivos

a) Clubs deportivos del municipio.

Por  cada  fracción  mínima  de  dos  horas  de  
utilización

60 euros

b) Clubs deportivos de fuera del municipio:

Por  cada  fracción  mínima  de  dos  horas  de  
utilización

120 euros

 

A los efectos de determinar el cómputo de fracciones de tiempo, se considerará  
utilización el  uso de cualquiera de las instalaciones (pista  deportiva,  vestuarios,  
material deportivo, etc.), por lo que las fracciones de tiempo computarán desde el  
momento de acceso a las instalaciones hasta el de su abandono.
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*Las  cuantías  establecidas  por  la  utilización  de  ésta  instalación  se  verán  
incrementadas en un  50% cuando se requiera la utilización de luz.

 

Modalidad b)

USO DE LA PISCINA MUNICIPAL

Entradas Infantiles y pensionistas 0,50 €

Entradas Adultos 1 €

Abonos*

Abono infantil y pensionista 15,00 €

Abono adultos 24,00 €

 

Modalidad c)

CURSOS DE NATACIÓN

Cursos , 1 mes, 2 días semana 9,00 €

Cursos , 1 mes, 3 días semana 12,00 €

Cursos , 2 meses, 2 días semana 18,00 €

Cursos , 2 meses, 3 días semana 24,00 €

 

Modalidad d)

USO DE PISTAS DE PADEL*

Persona Individual 2 €/hora

Grupos de 4 personas 5 €/hora

*Las  cuantías  establecidas  por  la  utilización  de  ésta  instalación  se  verán  
incrementadas en un  50% cuando se requiera la utilización de luz.
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Modalidad e)

USO DE PISTAS DE FRONTÓN*

Persona Individual 2 €/hora

Grupos de 4 personas 5 €/hora

 

*Las  cuantías  establecidas  por  la  utilización  de  ésta  instalación  se  verán  
incrementadas en un  50% cuando se requiera la utilización de luz.

Modalidad f)

USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL

Entradas Infantiles y pensionistas 1,50 €

Entradas Adultos 2 €

Abonos mensuales

Abono mensual infantil y pensionista  10,00 €

Abono mensual adultos 15,00 €

Abonos trimestrales

Abono trimestre infantil y pensionista 25 €

Abono trimestre adultos 35 €

Abonos anuales

Abono anual infantil y pensionista  90 €

Abono anual adultos 120 €

Modalidad g)

USO  DE ESPACIOS MUNICIPALES PARA LA IMPARTICIÓN DE CLASES

Actividades  lucrativas.  Por  cada  fracción 
mínima de una hora de utilización

10 €
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*Las  cuantías  establecidas  por  la  utilización  de  instalaciones  se  verán 
incrementadas en un  50% cuando se requiera la utilización de luz.

 

NOTA COMUN:

Criterios de edad para determinar la aplicación de entrada infantil o pensionista:

-          Infantil: Hasta 16 años incluidos.

-          Pensionista:  Tendrán la consideración de pensionistas las personas físicas  
que sean perceptoras de prestaciones económicas periódicas, contributivas o  
no.  Para  su  acreditación  por  el  interesado  se  deberá  aportar  Tarjeta  de  
Seguridad  Social  y/o  Resolución  del  órgano  competente  cuando  se  trate  de  
personas perceptoras del Salario Mínimo de Inserción.

PAGO

Artículo 6. 

6.1 El pago de las tasas se efectuará en las mismas instalaciones y previo a la  
utilización de las mismas. 

Los abonos mensuales, trimestrales o anuales relativos a la modalidad f) USO DEL  
GIMNASIO MUNICIPAL deberán abonarse mediante transferencia o ingreso bancario  
en cualquiera de las entidades colaboradoras del municipio, debiendo entregar en  
el mostrador del Ayuntamiento, al menos siete días antes del periodo al que se  
abonen justificante del ingreso efectuado a efectos de que se dé de alta al usuario  
en el uso de las instalaciones.

Las  cantidades  relativas  a  la  modalidad  a)  USO  DEL  PABELLÓN  MUNICIPAL  se  
efectuarán una vez establecido el horario de utilización del Pabellón Municipal, y  
aprobado por la Concejalía de Deportes. La cantidad total se calculará conforme al  
tiempo estimado de utilización basado en el horario establecido. 

Para  ser  incluido  un  club  en  el  horario  de  utilización  del  Pabellón  deberá  
comunicarlo mediante instancia por registro de entrada al Concejal/a de Deportes  
quien será competente para incluir o modificar el horario.

Las modificaciones o ajustes de horario podrán producirse por causas de necesidad  
a lo largo del año, siendo revisado anualmente para su actualización. 
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6.2 La tasa establecida por la utilización del pabellón deportivo podrá sustituirse  
por  un  convenio  de  colaboración  socio-deportivo,  cuando  se  trate  de  clubs  o  
asociaciones  que  realicen  actividades  de  enseñanza  deportiva  a  través  de 
monitores,  en  las  respectivas  escuelas  deportivas  municipales  o  se  aprecie  la  
concurrencia de circunstancias de fomento y promoción del deporte en el municipio  
que así lo justifiquen.  

 

Artículo 7.Estará exenta de pago:

-          Las actividades que, previamente autorizadas, se realicen en el marco de la  
programación de las fiestas patronales del municipio.

-          El centro escolar de Favara

Artículo 8. 

El Ayuntamiento podrá exigir una fianza o garantía, destinada a cubrir los daños  
que se produzcan en las instalaciones como consecuencia de la utilización abusiva  
de  las  mismas.  A  tal  fin,  podrá  establecer  que  el  club  usuario  del  pabellón  
polideportivo  deposite  una  cantidad  adecuada  a  dicha  finalidad,  o  en  su  caso,  
suscriba una póliza de seguro destinada a cubrir dicha eventualidad.

 

Artículo 9.

Cuando por causas no imputables al obligado al pago de la tasa, el servicio público  
no se preste o desarrolle, se procederá a la devolución del importe correspondiente.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de esta ordenanza quedarán derogadas cuantas disposiciones  
se opongan a la misma.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza surtirá efecto desde el  día de su publicación y hasta su  
modificación o derogación expresa».

 

SEGON. Donar  a  l'expedient  la  tramitació  i  publicitat  preceptiva,  
mitjançant la seva exposició al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i al  
Butlletí Oficial de la Província València, durant un termini de trenta dies  
hàbils (30 DIES HÀBILS), en els quals els interessats podran examinar-lo i  
plantejar les reclamacions que estimin oportunes.

TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a  
l'expedient, en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu,  
tenint en compte l'article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes  
Locals.
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QUART.  Facultar  a  Alcaldessa  per  subscriure  els  documents  relacionats  
amb aquest assumpte.>>

A  petició  de  l'Alcaldessa  per  la  Secretaria  de  la  Corporació  s'explica  les 
modificacions realitzades al cos de l'ordenança municipal vigent segons l'informe de 
legalitat  que  consta  incorporat  a  l'expedient  administratiu  i  per  vulneració  del 
principi  d'Igualtat  al  establir  diferents  quanties  de  tarifes  per  a  persones 
empadronats i no empadronats al terme municipal. Aquesta modificació no implica 
modificació  de  preus  però  en  ella  s'adapta  a  la  Constitució  Espanyola  i  no  es 
vulneraria el principi d'Igualtat.

Intervenció  de  PEDRO JUAN:  «Nosatros  el  que  entenem que  anem a  modificar  
l'ordenança  fiscal  i  per  modificar-la  fa  falta  un  estudi  de  gastos  e  ingressos,  i  
m'agradaria que Lourdes en diguera si fa falta que estiga en el expedient l'estudi o  
no fa falta pa poder votar nosatros»

La Secretaria aclara que a l'expedient no hi ha informe econòmic degut a que no es 
modifiquen preus, s'elimina una part il·legal  de l'ordenança que esta vigent des de 
crec que 2012 o 2013 i el informe que comentes no està, hi ha dos informes a 
l'expedient, un informe de legalitat i altre de de procediment a seguir.

Intervenció de PEDRO JUAN  :“Ara estavem dient que el capítol d'ingressos baixa,  
anem a recaptar mil euros, ja sabem lo que anem a ingressar. Pa poder votar un  
euro o euro i mig necessitem tindre els gastos que tenim, i a demes entenem que el  
expedient seria fàcil de fer.”

Intervenció de EMILI LLEDÓ: «Estàs modificant les taxes, la gestió es una cosa i les  
taxes altra. La derivació de  l'ingrès ve per l'altra via. Estem corregint un  error  
jurídic  que  es  va  incloure  dintre  de  l'ordenança,  que  el  informe jurídic  dic  que  
contravenia el principi d'igualtat. Estem modificant un criteri que es il·legal.”

Intervenció de JUAN SERRA: «Ese criteri que es il·legal modifica els  ingressos»

Intervenció  de  L'ALCALDESA:  «Vosatros   quant  féreu  l'estudi  féreu  l'estudi  
financer?»

Intervenció de PEDRO JUAN:  «Nosatros el portarem al  Ple,  suponc que l'oposició  
faria la mateixa funcion que nosatros estem fent ara…».

Intervenció  de  l'alcaldessa  preguntant  a  la  Secretaria  si  ha  trobat  l'informe  a 
l'expediente a lo que la Secretaria contesta que no la trobat.

Intervenció  de  EMILI  LLEDÓ:  «No es  tracta  de  que  es  modifiquen ingressos,  es  
tracta de que no ingressar diners de forma il·legal, la qüestió es que pot ser que ara  
ingressem menys diners però d'una formula legal. Estàveu cobrant diners a la gent  
des de una perspectiva que era de desigualtat.”

Intervenció  de  PEDRO JUAN:  «Si  la  formula  era  il·legal,  aprovar  ara  això  sense  
informe econòmic es il·legal».
 
Intervenció  de  EMILI  LLEDÓ:  «  Si  s'estaguera  debatin  que  anem  a  baixar  el  
percentatge  de les  taxes es  necessitaria  el  informe de  viabilitat,  però  no  va  a  
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modificar-se, ni ha una ordenança il·legal i per això la tenim que llevar, si després  
en el proper plenari volem modificar les taxes aleshores tranquil que el informe de  
viabilitat hauria d'estar,  i  es farà.  Però  les taxes se mantenen.  Vas a ingressar  
menos però perquè durant anys has estant ingressant de forma il·legal. Lo primer a  
dia  de  hui  era corregir  la  il·legalitat  i  després  si  considerem necessari   perquè  
considerem que les instal·lacions esportives no son viables, que damunt te tinc que  
recordar  que  nosatros  com  a  poble  de  menys  de  5.000  habitants  no  tenim  
l'obligació de tindre totes les instal·lacions esportives que tenim. Jo soc partidari de  
la gratuïtat de l'esport.

Les taxes se mantenen, que son les que vosatros aprovareu, i el primer que hem fet  
nosatres es corregir-ho en base a l'informe de legalitat que s'ha fet.”

Intervenció de JUAN SERRA: «Jo m'alegre que l'equip de govern diga que si haguera  
estat vosatros moltes instal·lacions esportives que ara estan no estaríem.»

Intervenció de EMILI LLEDÓ: « I t'ho ratifique, el que no pot ser es que l'altre dia les  
instal·lacions del trinquet no es poguera utilitzar perquè estava l'aigua enxarcada  
perquè va ser una instal·lació que es va fer de prises i corrent, perquè se dona  
d'una empresa a altra, no es podia ni jugar.»

Intervenció de JUAN SERRA: « I tu pareix mentira que eixes instal·lacions no son  
necessàries, perquè el poble de Favara es mereix tot el que es tinga que fer …No  
no sents el poble de Favara com el sent jo» . Pareix mentira que tu com regidor  
digues el que estant dient. Les instal·lacions si que es puguen mantindre,  perquè  
em fet unes instal·lacions barates de mantindre.»

Intervenció de EMILI LLEDÓ: «S'heu malgastat  els diners i no l'ho tret el rendiment.  
Tu hagueres d'haver cobert la pista».

Intervenció de PEDRO JUAN: «M'agradaria que invertireu més en l'esport»

Intervenció  de  EMILI  LLEDÓ:  «  S'ha  creat  una  escola  de  psicomotricitat  per  als  
xiquets, una taxa que vosatros aprovareu incomplia el principi d'igualtat, el que he  
creat el club d'aficionats de pilota he sigut jo, tu creares l'escola de pilota...»

No s'entenc el que parlen perquè es solapen en les seues intervencions. 

Intervenció de EMILI LLEDÓ:  « Incompliu un principi d'igualtat  i  ara demanes un 
informe  econòmic,  em firmat  convenis  en  tots  els  clubs,  hem incrementat   la  
partida pressupostària»

Intervenció  de  PEDRO JUAN:  «Simplement  es  la  meua obligació  de  demanar  el  
informe i t'enfades perque vull fer la faena ben feta». El trinquet ha costat el que ha  
costat, el diumenge jo vaig estar alli en la partida de pilota, i saps perquè estava  
l'aigua perquè els desagues no estan ben fets. Qui va certificar el final d'obra?. Si hi  
un fallo jo vos lo comente”.

Intervenció de JUAN SERRA: «A vore a la Sra. Secretaria l'ajuntament te la capacitat  
de dir el que estiga empadronat no cobre i el que no estiga i vinga de fora si li  
cobrem ?».
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La secretaria li confirma que estaria en la mateixa situació d'il·legalitat.

L'ALCALDESSA demana a la Secretaria que es comprove i busque si efectivament hi 
ha  informe  econòmic  en  l'expedient  de  l'aprovació  de   l'ordenança  que  ara  es 
pretén modificar, de quant es tragueren els preus de la piscina. Quant tu l’havies 
d’haver-ho fet no el vares fer, que crec que no el fereu i ara estem en la oposició i 
estàs exigint el que tu no vares fer. 

Intervenció de EMILI LLEDÓ: «S'ha corregit una il·legalitat”.

Intervenció de JUAN SERRA:  «Eixa il·legalitat afectarà als ingressos i volem saber  
com afectarà als ingressos, simplement».

Intervenció de l'ALCALDESSA: «Si vosatros fereu el estudi quant tocava fer-ho, el  
fereu sense previndré lo d'empadronaments i el de bono familiar que està afegit a 
má i es una il·legalitat i esta afegit després. Lo del bono no està ni a l'ordenança  
estava fent-se una altra il·legalitat.   Lourdes agarra el compromís de buscar els  
vostres estudis financers fets per a eixos preus que acordareu i si me  permeteu a  
petició del Partit Popular podem fer un estudi de com afectaria esa disminució als  
ingressos i a la seua disminució»

Intervenció de PEDRO JUAN: « La nostra pregunta es per la Secretaria, fa falta una  
informe en el expedient?».

La Secretaria confirma que si efectivament es modifica la quantia d'una taxa ha 
d'haver un informe econòmic o memòria econòmic financera. Per part de Secretària 
es  va  comprovar  que a  l'última modificació   d'aquesta  ordenança no  estava  el 
informe incorporat a l'expedient. Que afecte o no a ingressos a la liquidació del 
pressupost es quant es veu i es testa una merma de ingresos, i a la seua execució 
es vora com  afecta als ingressos. 

Per l'ALCALDESSA demana que l'àrea de SECRETÀRIA busque la memòria 
per comprovar-ho, i eixa es una manera de vore que quant se està a la 
oposició  demanem  unes  coses  i  quant  estem  governant  passem 
olímpicament. De totes maneres, i per ètica, si voleu deixem damunt de la 
taula  el  punt  de  l'ordre  del  dia  perquè  es  prepare  en  temps  l'estudi 
econòmic. 

PUNT CINQUÈ.
L'ADHESIÓ DEL MUNICIPI  DE FAVARA AL PACTE DELS ALCALDES PER AL CLIMA I 
L'ENERGIA, PROMOGUT PER LA UNIÓ EUROPEA

Per  l’Alcaldessa s'explica els motius i la conveniència de l'adhesió proposta i es 
demana la lectura integra de la proposta d'Alcaldia per part de la Secretaria, la qual 
passa a  llegir literalment: 
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<< Considerant la realitat del canvi climàtic i que  la Comissió Europea ha llançat la 
iniciativa denominada Pacte dels Alcaldes per al Clima i l’Energia, que pretén reunir  
els  alcaldes  de  les  ciutats  europees  en  una  xarxa  permanent  d’intercanvi  
d’informació per a l’aplicació de bones pràctiques.

Considerant que “El Pacte dels Alcaldes per al Clima i l’Energia” consisteix en el  

compromís de les ciutats signatàries de fer propis els objectius de la Unió Europea 

Vist que la Diputació Provincial de València, en el Ple del passat 2 de febrer del  
2016 va aprovar l’acord d’associació amb la Direcció General d’Energia de la  
Comissió Europea, i es va establir com a coordinador territorial del pacte dels  
alcaldes a la província de València. 

 

Vist  que  la  Diputació  de  València  va  adquirir,  els  compromisos  d’informar  i  
assessorar els ajuntaments sobre la iniciativa del  Pacte, promoure l’adhesió i  el  
compliment dels compromisos hi establits i participar com a estructura de suport i  
suport per a aquells ajuntaments adherits que així ho manifesten, representant-los  
davant de la Comissió Europea i recolzant-los en la consecució dels compromisos  
adquirits amb l’adhesió.

Per  tot  això,  aquest  Ajuntament  vol  sumar-se  al  compromís  de  la  Diputació  
Provincial  de  València  denominat  «El  Pacte  de  les  Alcaldies  pel  Clima  i  
l’Energia» i  recolzar  aquesta  iniciativa,  necessària  per  a  aconseguir  la  
sostenibilitat  energètica  i  l’adaptació  al  canvi  climàtic  del  nostre  municipi,  i  
proposem l’adopció del següent 

 ACORD

 PRIMER. L’adhesió del municipi de FAVARA al Pacte dels Alcaldes per al Clima i  
l’Energia, promogut per la Unió Europea. 

SEGON.  Facultar a l’alcaldessa de FAVARA per a representar l’Ajuntament en la  
firma del Pacte d’Alcaldes i  en qualssevol altres actuacions que requerisquen la  
seua execució.

TERCER.  Encomanar a la Diputació Provincial  de València l’adopció de totes les  
mesures que siguen necessàries per a col·laborar amb aquest Ajuntament en el  
compliment efectiu del Pacte.

L’Alcaldessa  explica  que  “aquesta  adhesió  als  Pactes  d’Alcaldies  per  el  Clima  i  
l’Energia que consisteix en un compromís per part de la Corporació que estiga i fins  
al 2040 per una disminució d’un 40% l’emissió de CO2, siga amb energia solar;  
necessitaven  l’acceptació  per  part  del  plenari  per  traslladar  l’acord  a 
l’administració”
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Se sotmet a votació es aprovat per UNANIMITAT dels regidors presents.

SISÈ PUNT
MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR RELATIVA 
AL DESVIO DE LA CV-510 DEL TERME DE FAVARA.

Per l’Alcaldessa es dóna la paraula al regidor  PEDRO JUAN VICTORIA i explica el  
motiu de la moció presentada, la qual literalment diu: 

« EN PEDRO JUAN VICTORIA MIÑANA, Portaveu del grup municipal del Partit Popular  
a l’ajuntament de Favara, de conformitat amb allò previst en l’articles91, 4 i 97 del  
Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  Novembre,  pel  que  s’aprovà  el  Reglament  
D’organització, Funcionament i Régim Jurídic de les entitats locals, desitja sotmetre  
a la consideració del Ple de Corporació Municipal la següent.

MOCIÓ: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

<<El  artículo  137  de  la  Constitución  española  de  1978  señala  que  los  

Municipios,  al  igual  que  los  demás  entes  en  que  el  estado  se  organiza  

territorialmente, gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

Por  otra  parte,  el  texto  articulado  de la  ley  sobre  tráfico,  circulación  de  

vehículos  de  motor  y  seguridad  vial,  aprobada  por  el  Real  Decreto  Legislativo  

339/1990,  de  2  de  Marzo,  con  sus  sucesivas  modificaciones  y  sus  dispones  

complementarias, confieren a los municipios la competencia para la ordenación de  

vehículos  y  personas  en  las  vías  urbanas  de  su  titularidad,  así  como  para  su  

vigilancia por medio de agentes propios,  la denuncia de las infracciones que se  

comentan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no este expresamente  

atribuida a otra administración.

Por todo ello, y dentro del marco urbano de la movilidad sostenible, segura y  

saludables y debido a la complejidad creciente del aumento de tráfico rodado junto  

con la necesidad de compartir  el  territorio entre los modos de transporte en la  

ciudad y hacerlo de forma sostenible. 
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El Partido Popular considera necesario incorporar las novedades normativas  

en  este  campo  y  adaptar  estas  disposiciones  de  carácter  general  a  las  

peculiaridades  condiciones  de  la  nuestro  pueblo  en  pleno  siglo  XXI,  dado  un  

contenido eminentemente urbano y pensando en las personas y en una movilidad  

sostenible que mejore la circulación de los vehículos y peatones, prestando especial  

atención a las personas con movilidad reducida, el transporte público, la marcha a  

pie, el uso de bicicleta y otros elementos mecánicos sin motor, así como las áreas  

de la ciudad con velocidad limitada y las zonas de baja emisión.

Como es obvio nuestro municipio ha crecido y seguirá creciendo en cuestión  

de población,  es decir,  cada vez hay más gente circulando por nuestro  pueblo,  

vecinos o visitantes, desde el partido popular, queremos un pueblo seguro donde  

nuestros vecinos puedan circular con toda tranquilidad por sus calles.

El desvío de la variante CV-510 continúa siendo el mayor problema para la  

población de Favara, cuyo casco urbano soporta el paso de unos 7000 vehículos  

diarios;  entre  coches  y  camiones,  este  problema  se  está  agravando  a  un  más  

debido a que parte de estos camiones se dirigen a las obras del desvío de la A-38,  

hoy en día en construcción y tardaran varios años en terminarse. 

En el año 2000, los vecinos de Favara se quejaban del tráfico que tenían que  

soportar, sobre todo en épocas de vacaciones, semana santa, fallas y los fines de  

semana,  después  de  16  años  estamos  peor  que  estábamos,  el  diputado  de  

carreteras Pablo Segui en el mes de Octubre, se comprometió a consultar el estado  

del expediente, pasando cinco meses no tenemos noticias de los trabajos realizados  

o posibles en comandas.

 Los 2500 habitantes de Favara seguimos soportando las molestias derivadas  

de la carretera comarcal CV-510 y la solución no parece cercana a resolverse. 

Desde el Partido Popular no queremos que el problema quede en el olvido o  

sepultado,  por  falta  de  medios  técnicos  o  económicos,  el  proyecto  de  la  

circunvalación del municipio sigue sin elaborarse, siendo una necesidad urgente y  

necesaria para la calidad vida de nuestros vecinos.
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En la rueda de prensa del pasado día 12 de Abril en la cual compareció el  

Presidente de La Diputación, la vicepresidenta y el diputado responsable del área  

de carreteras se dieron a conocer las inversiones que realizara la diputación de  

Valencia,  según  el  diputado  Pablo  Segui  “Carreteras  es  un  área  que  trabaja  y  

planifica siempre a medio plazo” por lo que cabe deducir que el desvío de Favara  

queda fuera de las prioridades, al parecer no considerándolo un punto conflictivo ni  

un proyecto importante para los vecinos de Favara y de las comarcas lindantes.>>

 Intervenció de PEDRO JUAN explicant:  “El President de la Diputació ha dit que no  

volen  macro  projectes,  que  no  volen  projectes  grans,  per  sort  o  desgracia  el  

projecte es gran però aquest projecte es gran i costs, i això no es un problema dels  

veïns de Favara. De fet des de que s’està fent el desvio de la carretera À38 el  

problema es molt mes greu perquè estan passant els camions per el poble. Venim 

da  dir-li  a  Diputació  que  ens  escoltes,  que  comencen  a  fer  els,  esl  treballs,  

projectes i que no es rellentisca mes,  i eixa es la idea que tenim”

L’alcaldessa confirma que :”tota la corporació, PSOE i Compromís anem a votar a  

favor,i que afegiria derivar-ho al Ministeri de Foment, però vull donar-li la paraula a  

Isabel perquè comente.”

Intervenció de ISABEL BORRAS: “Jo afegiria un quart punt per derivar-ho e instar al  

Ministeri de Foment, ja que en funció del punt de connexió de la variant on siga  

autoritzat pel Ministeri, altra cosa es la dotacions econòmica, instar per que indique  

el punt de connexió de las CV510 amb la C38.

També volia comentar-vos que ”he llegit que dius que fa cinc mesos que Rafa i Jo  

varen tindre reunions en Pablo Seguí i se comprometio a consultar el estado del  

expediente i pasados cinco meses no tenemos noticias de los trabajos realizados o  

encomandas. Si que tenim i en les reunions mantingudes varem dir que lo primer  

que havien de fer es coordinar-se les dos administracions, i això vos lo vaig explicar  

en algun plenari. Entrarem en un període d’eleccions, la casa per agranar en sis  

mesos, però també recordar-te que portem un any de govern i tenim temps per  

actuar, podem mirar arrere el que es feia antes, ara que esteu en la oposició esteu  

mirant-ho en lupa...”
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Intervenció  de JUAN SERRA comenta:  “No,  això no es  una crítica,  nosaltres  per  

desgràcia la única forma que havia es que ens feren cas era tallar la carretera, mos  

prenen el pel en la carretera, a nosatros”.

Intervenció de PEDRO JUAN: “Quant governàvem nosatros sabíem les gestions que 

feien nosatros, jo vaig arribat un dia a  parlar en el diputat de carreteres comentà  

que això era una obra i un projecte molt gran i de molts diners, y jo li vaig dir que  

això no  era un  problema del  veïns  de  Favara,  perquè Favara  necessitava ja  el  

desvio de la carretera, tots els estius anem a patir lo mateix. “

Intervenció de RAFAEL GISBERT: “ Des de el 2009 i que la Diputació os va dir que en 

el 2011 estaria ja la carretera, ja han passat molts anys. Nosatros, no mes entrar en  

el equip de govern varen tindre reunions, i se’ns en va dir mes o menys el que  

podria costar eixe projecte. El sentit de la moció es positiu i gràcies Pedro, per les  

paraules que dius de col·laborar, es un problema del poble i hem de col·laborar.”

Intervenció  de JUAN SERRA  “El  tema del  enllaç  en el  moment  que la  Diputació  

decidisca posar els diners pa fer això se senten i s’arregla, però de momento no  

s’han decidit; Nosatros teníem un projecte i el tiràvem fora de Favara mes pròxim 

del terme de Llaurí, el problema es els diners. Es un punt negre de Favara.”

Intervenció de ISABEL BORRAS em fa gracia “les notes de premsa que hi ha teues,  
Pedro”.

Intervenció de JUAN SERRA : “Nosatros dins de la Diputació vàrem dir lo de tallar la  
carretera”.

Intervenció de PEDRO JUAN: “Jo tenia moltes notes de prensa, perquè a nosatros  
nos interessa moltes notes de premsa per pressionar, la única manera que ni ha,  
acabada la reunió en el Diputat traure una nota de premsa, Demaneu una reunió en  
Fomento perquè els diners estan”.

Intervenció  de  ALCALDESSA  comentant:  “Hay  una  nota  de  premsa  en  la  que 
estaves totalment en contra de tallar la carretera, en paraules textuals _no hay mal  
que por bien no venga que val la pena que no lleven la carretera perquè si no tots  
els bars se’n aniríem a pique_. Altra nota de premsa diu _Favara iniciara el próximo  
año, Pedro Juan anuncia que la paralización de las obras de la CV501 contribuye a  
ser todavía mas optimistas porque significarà que el pueblo siga siendo uno de los  
principales puntos de pasos entre los pueblos de la Ribera Baixa i Alta.” Anem a  
apoyar la moció però també hem de reconèixer que en 12 anys ni els pressupostos  
de l’estat el vostre partir  la emmenda no va aprovar.
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Se sotmet a votació  la moció  i es aprovat  per UNANIMITAT dels regidors 
presents, afegint el trasllat al Ministeri de Foment.

SETÈ PUNT.
INFORMACIÓ D’ALCALDIA

Intervenció per l'alcaldessa, comenta:

-  “L’aplicació  APP  permet  estar  informat  de  les  activitats  de  qualsevol 
regidoria”.

- S’ha implant a la Corporació el Gestor Informàtic d’expedients GESTIONA.

- S’ha ficat en marxa el taxi pels nostres majors, pensem que es una bona 
proposta, es la única opció, intentarem des de la regidoria de Benestar, des 
de Majors... tocar portes per lluitar i perquè ens subvencionen esta partida. 
Independentment  de  que  el  taxi  estiga  funcionant,  estem treballant  per 
donar un transport públic des de Cullera-Favara i Favara Cullera.

- Juanjo a signat el conveni en l’associació AFACU i sembra que la gent esta 
contenta i es molt econòmic per les famílies

- Comentar-vos que la Ludoteca aquest any no anava a fer-se, però pensarem 
que en poc pressupost hem aconseguit tindre una ludoteca, em de fer una 
lectura positiva perquè no es a soles una ludoteca, si no que tots els pares 
en fills de mes de sis anys pot deixar els xiquets de quatre i mitja  a sis i 
mitja cuidats amb una monitora municipal. S’està donant un us genial amb 
una bona resposta i vint i cinc usuaris diaris, mes o menys.

L’Alcaldessa  li  dona  la  paraula  a  ISABEL  MORATO,  “La  setmana  cultura  a 
l’ajuntament  de Favara ha sigut pràcticament gratuït,  i  per la  subvenció rebuda 
teníem assignada una quantitat i per la nostra població, la quantitat rebuda l’hem 
destinada a la setmana cultura diversa, enfocada als menuts, la majora d’activitats 
començaven a partir de les cinc i  mitja. També es va fer un , teatre infantil,  un 
concert de musica i  que per primera vegada es va celebrar dintre de l’església, 
donada la bona acústica, inclús es va quedar gent fora del recinte.
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L’Alcaldessa comenta que “l’interessa el problema molt greu que tenim en el poble  
de Favara amb el motiu de la pujada del rebut d’aigua, que mos ve molt explosiu a  
partir del trimestre que be, es una qüestió molt greu perquè pensem que hi haurà  
famílies que estaran molt apurades pera pagar el rebut d’aigua i li done la paraula a  
la regidora ISABEL BORRAS.”

La regidora ISABEL BORRAS: “ El dilluns 16 celebrarem la comissió d’aigües, em fet  
un estudi, una proposta de tarifes, sabeu que hem de pagar l’aigua a la Etap, al  
final de 138.000 euros al rebaixa la taxa es queden en 110.ooo euros s’ha de pagar  
2015, s’ha de pagar 2016. 

Ni ha damunt de la taula una puja de tarifes que esta estudiant el tècnic i serveis  
jurídiques i possiblement harem de fer un plenari per aprovar la putxada de tarifes,  
hem de  repercutir  eixos  110.000  euros  entre  les  persones  que  paguen  aigua.  
Dilluns que be ja facilitarem tota la documentació que tenim hasta ara. La taxa  
augmenta considerablement, lo que son els escalons no van a tocar-se però va a  
crear-se  una linea que se diga cànon potabilització o cànon Etap, no recorde com  
es diu, a tant el metro es lo que pagaran.

Avançar que es un escandalo el preu al que es paga el aigua, tenim un 70 per cent  
de fugues, anem a invertir en la sectoritzacio de la xarxa, en una instal·lació en  
paral·lel per comprovar la desviació entre el que es compta des de l’Etap. Haurem 
de pagar aigua en alta però no tanta com la que estem pagant.”

L’Alcaldessa dona pas al punt d’urgència i com no hi ha cap, es passa al  punt novè.

NOVÈ PUNT.
PRECS I PREGUNTES

Per l’alcaldessa es sona la paraula a ISABEL BORRAS, que pregunta al regidor JUAN 
BAUTISTA:  “  Jo  tinc  una  pregunta,  abans  has  comentat  que  tenies  el  projecte  
d’activitat de la piscina i que l’havies deixat fet”.

El regidor JUAN BAUTISTA contesta:  “No, jo no  he dit que estava fet, he dit que 
estàvem iniciant els tràmits per finalitzar-ho, férem la depuradora, valorarem anular  
la línea de llum, s’inicia tot en conversacions però no s’acabava.”

La regidora ISABEL BORRAS, comenta: “pel tema del Trinquet, vosatros sabeu que 
s’ha fet una obra incompleta, una obra a fases, en teoria no te projecte d’activitat i  
hauria  d’estar  tancat,  estem en  una  obra  a  mitges  utilitzant-la.  Han  tingut  un  
problema en una placa que s’ha soltat però ja s’ha solucionat. Com dieu mireu a ver  
que això està mal, i no es que està mal es que esta inacabada. “

El regidor PEDRO  JUAN VICTORIA afegeix : “Jo vaig estar el diumenge i no desaigua  
be, jo me recorde que en un dels plens li vaig comentar a Emili m’agradaria que la  
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fase del trinquet no es parara perquè no esta acabada, tots sabem que no esta  
acabat, ens agradaria que el projecte es continuara”.

La regidora ISABEL BORRAS, afegeix: “no es que esta mal es que no està acabada”.

I no havent-hi més assumptes que tractar  i sent les 21:35 hores del dia 9 de maig 
de 2016, la Presidència va alçar la sessió, de la qual com a secretària estenc esta 
acta.

       Vist i plau
     L'Alcaldessa          La  Secretària

Oro Azorín Canet Lourdes Navarro Collado
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