
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE  L'AJUNTAMENT DE FAVARA PLE 
DE  DATA 23  DE OCTUBRE DE DOS MIL DESSET

                       

Dia : 23 de Octubre de 2017           
Hora 19:00 hores
Lloc Casa Consistorial de Favara

Sessió Ordinària
Convocatòria Primera 

Assistents
Alcalde-President: Oro Azorín Canet (COMPROMIS)

Regidors/es: Isabel Borràs Pastor (COMPROMÍS)
José Fco. Vicedo Molina (COMPROMÍS)
Rafael Gisbert Aragó (PSOE)
Mª Isabel Morató Aragó (PSOE)
Juan José Milvaques Galán (PSOE)
Pedro Juan Victoria Miñana  (PP)
Juan Bautista Serra Galan (PP))
Trinidad Sala Almiñana (PP)
Salvador Cebolla Pelegri (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.  L’alcaldessa  disculpa  la  no  assistència  de  la  regidora 
Maria Jose Malonda.

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 6 DE SETEMBRE I 31 DE JULIOL DE 2017.

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,  SI  S’ESCAU  DEL  COMPTE  GENERAL  DE 
L’EXERCICI PRESSUPOSTARI 2016,

CINQUÉ.  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU  DEL  PLEC  DE  CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE L’OBRA DE REFORMA DE LA 
CASA DE LA CULTURA.

SISÉ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE L’ADHESIÓ AL PACTE VALENCIÀ 
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA.

SETÉ DACIÓ  DE  COMPTE  DE  LES  DADES  TRIMESTRALS  DEL 
PERÍODE MEDI DE PAGAMENT 2017

VUITÉ. INFORMACIÓ D’ALCALDIA.

NOVÉ.  ASSUMPTES D’URGÈNCIA D’ACORD AMB L’ARTICLE 91.4 
DEL ROF.

DESÉ. PRECS I PREGUNTES.
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PRIMER PUNT. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 6 DE 
SETEMBRE  I  31 DE JULIOL DE 2017.

A  petició  d’alcaldia  se  sotmet  a  la  consideració  del  Ple  les  actes  de  les 
sessions detallades de data 6 de setembre i 31 de juliol  del  2017.

Es sotmès a votació les actes de les sessions plenàries 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 i sense cap observació es dona  pas al següent punt de l’ordre del 
dia.

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

No havent cap resolució a ratificació es dona pas al següent punt de l’ordre 
del dia.

QUART PUNT. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 
PRESSUPOSTARI 2016.

Per Alcaldia s’explica el motiu i sentit de la proposta d’alcaldia i es dona la 
paraula a la Secretària perquè done lectura a la mateixa: 

<<Vist el compte general de l’exercici 2016 juntament amb tota la  

documentació annexada, segons la legislació vigent.

Vist l’informe  de  Secretaria  emès  sobre  el  compte,  i  el  dictamen  

d’aquesta Comissió. 

Vist que  el  compte  va  ser  exposat  al  públic  perquè  es  pogués  

presentar reclamacions, objeccions o observacions, i  que no s’ha presentat  

cap al·legació, segons consta en el certificat de la Secretaria.

De conformitat amb el que disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta alcaldia te a be 
PROPOSAR el següent 
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ACORD

PRIMER.  Aprovar el compte general de l’exercici 2016, tal com s’estableix a  
l’article  212.5  del  Text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

SEGON. Procedir a la seua rendició a l'òrgan de la Sindicatura de Comptes de  
la Comunitat Valenciana.>>

El portaveu del Grup Municipal Popular, Pedro Juan Victoria, explica que el seu 

grup votarà en contra de l’aprovació del compte general per l’exercici 2016 

donat  que  el  compte  general  és  el  que  son  el  pressupostos  generals 

transformat en el que es té que rendir a la Sindicatura de comptes i perquè ja 

votaren en contra els pressupostos.

Sotmés a votació  la  proposta  d’alcaldia  es aprovada amb el  vot a 

favor de tres regidors del Grup Municipal Socialista i vot a favor de 

tres regidors dels grup municipal Compromís i amb el vot en contra 

dels quatre regidors del  Grup Municipal Popular.

PUNT  CINQUÈ.  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU  DEL  PLEC  DE  CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE L’OBRA DE REFORMA DE LA CASA DE LA 
CULTURA

L’Alcaldessa dona la paraula a la Secretària perquè done lectura a la proposta 
literal:

<<APROVACIÓ  DEL  PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS DE L’OBRA RELATIVA A LA<<REFORMA DE LA CASA DE 
LA CULTURA>>

Considerant l’aprovació en sessió plenària de data 6 de setembre del present  
del <<Projecte de reforma de la Casa de la Cultura de Favara>>.

Vist l’Informe d’Intervenció de fiscalització de caràcter favorable i la retenció  
de  crèdit  per  import  de  245.381.78.-  euros  amb  número  d’operació  
220170002641 i data 29 de setembre de 2017.

Vist  l'informe-proposta  de  Secretaria  incorporat  a  l’expedient  de  data  19  
d’octubre de 2017
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De conformitat  amb el  que disposa l'article  22.2.e de la Llei  7/1985 de 2  
d'abril,  reguladora  de  les  Bases  de  Règim  Local,  esta  alcaldia  te  a  be  
PROPOSAR el següent

ACORD

PRIMER. Aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars que han 
de regir l’adjudicació de contractació de les obres per procediment Obert,  
oferta més avantatjosa i un sol criteri d’adjudicació.

SEGON. Convocar la contractació mitjançant l’anunci en el Bolletí Oficial de la  
Província de València amb publicació íntegra de la documentació al Perfil del  
Contractant  i  al  Perfil  de  Licitacions  del  Sector  Públic  al  efectes  de  que  
qualsevol  empresa capacitada  formule  la  seua oferta  durant  el  termini  de  
vint-i-sis (26) dies.

TERCER. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil del  
contractant amb el termini legal.>>

Sotmés a votació  la  proposta  d’alcaldia  es aprovada amb el  vot a 

favor de tres regidors del Grup Municipal Socialista i vot a favor de 

tres regidors dels grup municipal Compromís i amb el vot en contra 

dels quatre regidors del  Grup Municipal Popular.

PUNT  SISÈ.  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU  DE  L’ADHESIÓ  AL  PACTE  VALENCIÀ 
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA.

Per l’Alcaldessa es proposa als assistents de la sessió plenària l’aprovació de 

la  proposta  d’adhesió  al  Pacte  valencià  contra  la  violència  de  gènere  i 

masclista, que contempla des de l’àmbit individual i  administratiu l'adhesió 

que contempla mesures i   set línies a seguir i es reprodueix part del contingut 

literal de manifest del Pacte:

<< MANIFIESTO

La  desigualdad  estructural,  la  discriminación  y  la  opresión  basada  en  el  
género como mecanismo social que utiliza el patriarcado para subyugar a las  
mujeres con respecto a los hombres y al constructo social de lo “masculino”  
tiene, entre sus peores consecuencias, el asesinato de mujeres.
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Desde que hay datos oficiales, solo en el Estado español, han sido asesinadas  
más mujeres, y sus hijos e hijas, que víctimas del terrorismo de ETA. Ante esta  
situación  de  emergencia  nacional,  la  sociedad  valenciana,  liderada  
especialmente por los movimientos feministas y por los colectivos de mujeres,  
ha interpelado a las diferentes administraciones para llegar a un pacto de  
Estado contra las violencias machistas.

El 21 de octubre del 2015, Les Corts Valencianes aprobaron la creación de una  
comisión—posteriormente subcomisión— de estudio para la erradicación de  
las violencias de género con la finalidad de impulsar un pacto autonómico  
contra la violencia que sufren las mujeres y por la igualdad de género. Un  
trabajo  reflexivo,  participado  por  y  dialogado  con  la  sociedad  civil  y  las  
personas  expertas  tanto  en  la  legislación,  las  carencias  y  los  problemas  
derivados  de  su  aplicación,  como  en  la  conceptualización  de  la  violencia  
machista. Un trabajo, el Informe sobre el estudio de las violencias machistas  
en la Comunidad Valenciana y para la creación de un pacto autonómico contra  
la violencia que sufren las mujeres y por la igualdad de género, concluido el 7  
de julio de 2017 por unanimidad y fuera de toda confrontación partidista, que  
sirve como base de dicho pacto.

El 10 de abril de 2017, la Generalitat convocó a las personas representantes  
de  los  partidos  políticos,  agentes  económicos  y  sociales,  universidades,  
entidades  feministas,  colectivos  de  mujeres  supervivientes,  tercer  sector,  
medios de comunicación, cuerpos de seguridad, Administración de Justicia y  
al conjunto de las administraciones públicas valencianas para trabajar en el  
Pacto valenciano contra la violencia de género y machista. 

Un pacto basado en el consenso, en el trabajo de la subcomisión de Les Corts  
y de diferentes mesas de trabajo de la Vicepresidencia y de la Conselleria de  
Igualdad  y  Políticas  Inclusivas,  en  el  marco  de  la  4  Convención  sobre  la  
eliminación  de  toda  forma de  discriminación  contra  la  mujer  (CEDAW);  el  
Convenio de Estambul,  especialmente contra la trata de mujeres y niños y  
niñas  con  fines  de  explotación  sexual;  la  Declaración  Universal  de  los  
Derechos Humanos; y las competencias propias de la Comunidad.

El Pacto valenciano contra la violencia de género y machista interpela a las  
diferentes partes que intervienen en él para que asuman y desarrollen  293  
compromisos  y  medidas  concretas  para  combatir  la  violencia  machista  y  
trabajar por una sociedad basada en la cultura de la no violencia, la igualdad  
de oportunidades entre mujeres y hombres y que respete  la diversidad y los  
Derechos Humanos, para desarrollar las medidas y acciones en los próximos 5  
años.
El Pacto valenciano contra la violencia de género y machista incluye en la  
agenda pública valenciana la lucha colectiva contra las violencias machistas y  
por la igualdad de género. Una oportunidad para derribar los muros que aún  
hoy invisibilizan la violencia de género y machista y la consideran un hecho  
privado y doméstico, y socializarla como un conflicto político, social, cultural y  
simbólico. 

Un manifiesto de sororidad de todas las administraciones públicas valencianas  
y  las  organizaciones  sociales,  económicas,  culturales  y  académicas  con 
respecto  a  las  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género,  y  un  mensaje  
inequívoco de confrontación con los agresores y la violencia que ejercen. 
El Pacto valenciano contra la violencia de género y machista se estructura en  
cinco ejes, 21 objetivos y 293 medidas concretas que tienen el objetivo de  
transformar la sociedad y erradicar las violencias contra las mujeres. 
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La  feminización  de  la  sociedad  vinculada  a  los  valores  tradicionalmente  
otorgados a las mujeres,  como la cultura de la no violencia,  el  diálogo,  la  
gestión de las emociones y la horizontalidad. La promoción del equilibrio entre  
la  esfera  pública  y  privada,  reproductiva  y  productiva,  la  razón  y   las  
emociones.  Un  equilibrio  basado  en  la  recuperación  de  la  memoria  y  las  
genealogías  de  mujeres,  así  como  en  el  empoderamiento  de  estas  como  
nuevos referentes sociales. Una causa colectiva a la que hay que sumar a los  
hombres, desde el trabajo de las nuevas masculinidades y 

MANIFIESTO
5
su despatriarcalización.  Tejer  sinergias con la pérdida de privilegios  de los  
hombres y la liberación de opresiones de las mujeres para garantizar  una  
sociedad más libre, segura e inclusiva.
Un  cambio  de  paradigma  que  debe  fundamentarse  en  una  escuela 
coeducativa, en unos medios de comunicación responsables con  perspectiva  
de género, en unos usos de tiempo corresponsables y en un nuevo espacio  
público que permita el desarrollo de relaciones saludables, críticas y libres. Un  
cambio de paradigma cultural que debe ir acompañado de una transformación  
socioeconómica  que  permita  tanto  el  cambio  de  forma  de  vida  como  la  
independencia  económica  de  las  mujeres  para  garantizar  su  autonomía  
personal. Un pacto contra la violencia de género y machista que trabaje sobre  
las causas y  las raíces del  conflicto de las violencias machistas,  pero que  
paralelamente también dé respuesta a las consecuencias de esta desigualdad  
estructural y esta discriminación. 

La mejora de la coordinación institucional y el trabajo en red para dar una  
atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus  hijos e  
hijas, desde la interseccionalidad y la inclusión activa. Un diseño de políticas  
públicas  desde  la  prevención  y  la  sensibilización,  la  detección  y  la  
intervención,  el  acompañamiento  y  la  recuperación  biopsicosocial  de  las  
mujeres, la rehabilitación de los agresores y la reinserción sociolaboral de las  
mujeres supervivientes. Unas políticas públicas desarrolladas por personal con 
formación específica en perspectiva de género y violencia machista.

Una  apuesta  por  la  inteligencia  colectiva  y  la  empatía  contra  la  violencia  
machista y las desigualdades, una suma de compromisos y voluntades, de 
medidas y de acciones concretas que cada una de las personas e instituciones  
que intervenimos nos comprometemos a desarrollar para erradicar todas las  
formas de violencia hacia las mujeres.

Este manifiesto, así como el Pacto valenciano contra la violencia de género y  
machista, es un documento abierto al que personas individualmente u otras  
organizaciones, independientemente de las promotoras, podrán suscribirse y  
sumar nuevas acciones propias  para combatir  las violencias machistas,  ya  
que todas y todos tenemos mucho que hacer.>>

El portaveu del grup municipal Popular, Pedro Juan Victoria comenta que el 

seu grup votarà a favor  donat que això s’ha de consensuar pels grups polítics.

S’acorda per unanimitat dels regidors presents la proposta d’Adhesió 
al Pacta valencià contra la violència de gènere i masclista.
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SETÈ PUNT.  DACIÓ DE COMPTE DE LES DADES TRIMESTRALS DEL PERÍODE 
MEDI DE PAGAMENT 2017

L’Alcaldessa dona la paraula a la Secretària.

La Secretària dona compte i explica la informació del període trimestral dels 
dos primers trimestres de l’exercici 2017 e informa que la mateixa informació 
està a la seua disposició al portal de transparència.

La  sessió  de  plenària  es  dóna  per  assabentat  dels  informes 
d’intervenció relatius al Període Mig de pagament dels dos primers 
trimestres de 2017.

HUITÈ PUNT. INFORMACIÓ D’ALCALDIA

A continuació l’Alcaldessa informa als assistents de les següents punts:

 Informa que l’ajuntament organitzarà  el  proper dia 12 es la Trobada 
de Boixes.

 Informa que  el  proper  dijous  a  les  12:30  tindrà  lloc  l'apertura  dels 
sobres per la licitació de l'atorgament de la concessió d’ús del gimnàs 
municipal

 Informa que hi  han hagut dos renuncies de la psicòloga municipal  i 
l’arquitecte municipal i ja hi ha una persona que entrarà en el lloc de la 
psicòloga.

 Informa que les obres d'accés a les voreres han escomençat al carrer 
sant Vicent i la Illa dotacional i en breu escomençaran les obres de la 
plaça de la Vera Creu.

 Servei de ludoteca i biblioteca començarà al mes d’octubre de 17 a 19 
hores.

 Des  de  la  diputació  de  valència  ens  han  donat  el  servei 
d’assessorament lingüístic i s’està treballar en traduccions i adaptació 
de  documents  administratius  al  valencià  i  s’està  fen  campanya  al 
comerços

 A partir  del  28  de gener  la  Casa  de la  cultura  es  tancarà per  que 
escomençaran les obres.

NOVÈ PUNT.  ASSUMPTES D’URGÈNCIA D’ACORD AMB L’ARTICLE  91.4  DEL 
ROF.

No havent cap punt d’urgència es dona pas al següent punt de l’ordre del dia.

DESÉ PUNT. PRECS I PREGUNTES

L’Alcaldessa dona pas al torn de precs i preguntes:

 El regidor PEDRO JUAN VICTORIA pregunta sobre les bases i els drets 
d’examen i la vigència de l’ordenança reguladora, vist l’informe de la 
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secretaria i seguint aprovades per la junta de govern, comenta que en 
aquestes  bases  no  consta  el  pagament  per  taxes  d’examen.  La 
secretaria va emetre informe al respecte i se li va donar trasllat al grup 
municipal popular. 

Comenta que a junta de govern hauria d’haver comprovat la vigència 
de l’ordenança perquè en això son diners que s’han deixat d’ingressar. En una 
junta de govern del set de juliol de 2017 el regidor Rafael Gisbert manifesta 
que “espera que les noves bases siguen unes bases  legals”. 

El  portaveu  del  grup  municipal  socialista,  Rafael  Gisbert  contesta 
confirmant que les anteriors bases son  legals i que ell no està afirmant que 
siguen il·legals i que no sabia de l’existència de l’ordenança vigent reguladora. 
La junta aprova unes bases on es regular l'accés segons els principis de mèrit i 
capacitat.

L’Alcaldessa afegeix que el comentari de Rafa Gisbert es deu a que 
l’any anterior  2016, no es va contemplar per desconeixement i a les del 2017, 
es va preguntar, es va trobar l’ordenança i s’aplica. I li  trasllada el regidor 
Pedro Juan Victoria que durant el seu govern el va deixar de recaptar per no 
cobrar a usuaris de la piscina.

El portaveu del grup municipal popular, Pedro Juan Victoria, comenta 
que ell mai va deixar de cobrar a l'accés de la piscina i si no es cobrava es 
perquè no hi havia ordenança.

La Secretària informa de la legalitat de les bases i  del contingut de 
l’informe  emès  per  secretaria  a  petició  del  portaveu  del  Grup  municipal 
popular.

 El portaveu del grup municipal popular, Pedro Juan Victoria informa que 
a l’informe de rendició de comptes de la Sindicatura de comptes consta 
que no s’ha remés informe de fiscalització.

La Secretària informa que en aquesta sessió no pot confirmar a que es deu 
aquesta informació i que s’ha de comprovar.

 El portaveu del grup municipal popular, Pedro Juan Victoria, pregunta 
que  la  taxa  de  la  guarderia  es  va  aprovar  segons  informe  que  va 
redactar la Interventora, i pregunta si ara en el curs escolar present per 
l'atorgament de l’aula pilot baixaran els ingressos.

La  Secretària  informa  que  l’aprovació  de  la  taxa  nova  del  servei 
d’assistència  i  estada  a  l’escola  infantil  es  va   realitzar  amb  el 
preceptiu i  obligatori  informe de Intervenció i  que la modificació de 
qualsevol  taxa  necessita  el  previ  informe  econòmic  financer  i  la 
posterior aprovació de modificació de l’ordenança fiscal municipal en 
sessió plenària.

 El portaveu del grup municipal popular, Pedro Juan Victoria pregunta 
sobre  la  subvenció  de  pluges  per  pal·liar  els  danys  de  novembre  i 
desembre i que el municipi de Favara no apareix entre els beneficiats.

L’Alcaldessa  informa  que  no  es  va  entrar  en  aquesta  convocatòria 
donat que no es va fer cap despesa externa i per aquest motiu es va 
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desestimar. S’havia de justificar les teues despeses i es va desestimar 
perquè no entraven els treballs de neteja desenvolupats per la  nostra 
brigada de personal.

La  regidora  Isabel  Borràs  comenta  que  els  danys  a  propietats 
municipals eren mínims i les bases indicaven que les despeses cobrien 
a càrrec de factures. El tècnic és el que va determinar previ informe si 
hi ha dany o no hi ha, i  els danys provocats varen ser reparats per 
personal municipal.

El regidor Juan Serra comenta que la banda de baix i els barrancs estan 
com sempre entre ells el barranc de l’infern. I no feu ni més ni menys 
que el que feien nosaltres.

 El portaveu del grup municipal popular, Pedro Juan Victoria pregunta al 
regidor de festes populars que hem començat en huitanta set mil cinc 
sents euros, amb una modificació de crèdits de tres mil euros i hem 
acabat gastant 104.568 euros, estem en menys catorze mil euros.

El  regidor  Jose  Vicedo contesta  que tenim  una  previsió  d’un any i 
durant l’any ixen imprevistos, com el mig any faller.

El  portaveu  del  grup  municipal  popular,  Pedro  Juan  Victoria 
contraargumenta que a voltes hi ha que dir que no, de fet la borsa de 
treballadors social estava en quaranta mil euros i  li  heu llevat quasi 
cinc mil euros, i no  pot ser no tindre diners per contractar a gent i si  
per a fer un carrer. Quant estàvem nosaltres se gastàvem huitanta mil 
euros i era un escàndol.

El portaveu del grup municipal popular, Pedro Juan Victoria li pregunta 
al regidor Rafael Gisbert sobre el retall fet a la borsa d’ocupació social 
de  treballadors  que  escomençà  en  quaranta  mil  euros  i  quedà  en 
trenta-cinc mil euros.

L’alcaldessa contesta que s’ha de tindre en compte  que tu a meitat 
d’any no pots previndre que isca una escola de futbet i està  més que 
justificat recolzar les noves escoles esportives que naixen.  Respecte 
d’ocupació es va aprovar en novembre els pressupostos i a desembre 
va eixir una subvenció de adl local i la seua aportació es va agarrar 
d’una partida de capítol un.

El portaveu del grup municipal popular, Pedro Juan Victoria el que no li 
pareix be es que s’agarre de la borsa d’ocupació social per tindre una 
adl, en tot els respecte de la feina que faça l’adl, perquè no podràs 
contractar a ningú en quatre mesos.

L’alcaldessa comenta que injectar trenta mil euros en una borsa social 
no és nada mal.

El regidor Juan Serra comenta que al final son les preferències de cada 
un.

El regidor Rafael Gisbert comenta que no està content d’açò i la veritat 
es que hi han molts actes que hi ha que cobrir, però per a l’any que be 
això ho mirarem.
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 El portaveu del grup municipal popular, Pedro Juan Victoria pregunta 
sobre  l’agenda  institucional  no  ha  d’estar  be  perquè  en  el  mes  de 
setembre hi  han cinc juntes de govern. L’alcaldessa confirma que a 
setembre  s’han fet tres juntes i es una errada a subsanar.

 El portaveu del grup municipal popular, Pedro Juan Victoria pregunta el 
motiu de perquè no ha sigut inclosa a l’ordre del  dia del  plenari  la 
moció que va presentar per registre d’entrada en apoyo a la Policia 
Nacional i la Guardia Civil.

Alcaldia confirma que no s’ha inclòs ni aquesta moció ni altres 
mocios i  s’incorporaran a l’ordre del dia de la següent sessió 
plenaria celebrada.

 El portaveu del grup municipal popular, Pedro Juan Victoria pregunta 
sobre la petició del grup municipal popular d’informe sobre la consulta 
popular relativa al canvi del nom del pavelló municipal i que no s’ha 
contestat i desconeix si es que no es pot informar.

Alcaldia  contesta  que  mai  s’ha  negat   la  contestació  i  dació 
d’informació o informes i  que pot ser l’àrea de secretària està amb 
certa saturació de càrrega de treball.

El  regidor  Juan Serra pregunta  sobre  qual  es  el  problema de la  no 
contestació per alcaldia. La Secretaria informa del contingut de l’article 
173 del Rof i aquesta petició d’informe no entra dintre dels supòsits  de 
la necessitat d’informe previ per secretaria. La Secretària confirma que 
no hi  ha un sol·licitud d’alcaldia  en forma de providència  d’alcaldia 
demanant la petició d’informe previ.

 L’alcaldessa comunica la carta de Juan Enrique Pascual i Tomas, retor 
de Favara rebuda sobre la creació d’una nova associació de Càritas 
sol·licitant que es tinga en compte.

I no havent-hi més assumptes que tractar  i sent les 21:24 hores del dia 23 
d’octubre  de  2017,  la  Presidència  va  alçar  la  sessió,  de  la  qual  com  a 
Secretària estenc esta acta.

       Vist i plau

      L'Alcaldessa
         La  Secretària
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