Dia :
Hora
Lloc
Sessió
Convocatòria

Oro Azorín Canet ( 2 de 2 )
Alcaldessa
Data Signatura : 08/05/2017
HASH: 68d077ad674c67d1ffd0e0d0c64729af

Alcalde-President:
Regidors/es:

Secretària
Interventora

-

27 de març de 2017
19:00 hores
Casa Consistorial de Favara
Ordinària
Primera
Assistents
Oro Azorín Canet (COMPROMIS)
Isabel Borràs Pastor (COMPROMÍS)
José Fco. Vicedo Molina (COMPROMÍS)
Maria Jose Malonda Perez (COMPROMIS)
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)
Salvador Cebolla Pelegri (PP)
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'Alcaldia es declara oberta la sessió i es procedeix a
conèixer dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia i que són els
següents:
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Lourdes Navarro Collado ( 1 de 2 )
Secretaria - Interventora
Data Signatura : 08/05/2017
HASH: 7c8a87eb0e16cdc7128de003e92eda4b

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE FAVARA PLE
DE DATA 27 DE MARÇ DE DOS MIL DESSET

PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 23 DE
GENER DE 2017.

SEGON. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA SIGNADES DES
DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA CELEBRADA.
TERCER. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA Nº 84/2017
DE DATA 14/03/2017.
QUART. APROVACIÓ, SI S’ESCAU D’ACORD D’INICI DE L’EXPEDIENT
D’ALIENACIÓ ONEROSA I PER SUBHASTA DEL BE PATRIMONIAL DE PLANTA DE
GARATGES UBICADES EN XEST.
CINQUÈ. DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL DE MOROSITAT, PERÍODE MIG
DE PAGAMENT TRIMESTRAL (RD635/2017) I DEL PLA PRESSUPOSTARI A CURT
TERMINI 2018-2020.
SISÈ. MOCIÓ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA DE 2017 PRESENTADA PER Mª
JOSÉ MALONDA PÉREZ (G.M. COMPROMÍS) I RAFAEL GISBERT ARAGÓ (G.M.
SOCIALISTA).

NOVÈ. ASSUMPTES D’URGÈNCIA D’ACORD AMB L’ARTICLE 91.4 DEL ROF.
DESE. PRECS I PREGUNTES
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SETÈ. INFORMACIÓ D’ALCALDIA.

PRIMER PUNT.
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 27 DE MARÇ DE 2017

A petició d’alcaldia se sotmet a la consideració del Ple l’acta de la sessió
detallada
Es sotmès a votació l’acta de la sessió plenària de data 27 de març de
2017 i es aprovada 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 la resolució d’alcaldia
relativa a l’adjudicació d’un contracte menor de meteorologia Inforatge i si els
seus informes estaran homologats. L’alcaldessa argumenta que donada la
professionalitat de l’empresa adjudicatària i als efectes d’utilitzar els informes
tècnics per assegurances es va decidir contractar aquest servei ubicant
l’antena al lloc del Gerisan i confirma l’homologació del seus informes.

Alcaldia explica als membres de la sessió que aquesta resolució es va fer amb
motiu de la proposta per la Mancomunitat de gaudir dels serveis d’una ADL
per al poble de Favara, i donat que el Consorci no tenia prou sustent econòmic
l’ajuntament ha d’assumir per el pressupost municipal el pagament de la
totalitat, tenint un conveni mitjançant el qual a Favara se li descomptarà de la
nostra aportació al Consorci l’import que ara s’ha adelantat al mateix. En
quant arribe l’import de la subvenció al Consorci aquest ens tornarà l’import
adelantat.
L’Alcaldessa informa al presents que l’ADL de la mancomunitat no la tenim
com a serveis als poble, si que la tramitació de les subvencions que arriben
les deriva al pobles. Ací està atenent als veïns del poble i esta prestant serveis
de desenvolupament.
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TERCER PUNT.
RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA Nº 84/2017 DE
DATA 14/03/2017

PEDRO JUAN sol·licita el nombre de pobles que s’han adherit a aquest servei i
ALCALDIA confirma que aquesta ADL es compartida amb el poble de Riola.
La resolució d’alcaldia a ratificar es:
<< RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Expediente: 46/2017
El Consorci de la Ribera, integrat per les Mancomunitats de la Ribera Baixa i la
Mancomunitat de la Ribera Alta, va sol·licitar d’acord amb este Ajuntament la
subvenció al SERVEF per a prestar en este municipi els servei d’Agència de
Desenvolupament Local (ADL), mitjançant la contractació d’un tècnic al 40%
de la jornada, ja que es comparteix amb el municipi de Riola (60%).
Segons l’article 4.2 de la resolució de 25 d’octubre de 2016 del director
general del SERVEF, per la qual es convoquen subvencions per a la
contractació de AEDLs, el SERVEF subvencionarà fins el 80% dels costos
laborals de la AEDL, fins 31 de març de 2017, havent d’assumir l’entitat local
el 20% restant del cost.

El Consorci no pot assumir l’avançament de la part subvencionada, donat el
retard important del SERVEF en el pagament de la subvenció. En
conseqüència, cal que l’Ajuntament transferisca al Consorci, a l’igual que la
resta dels municipis que compten amb este mecanisme de col·laboració, amb
una periodicitat mensual (dia 26 de cada mes) l’import corresponent al cost
salarial de l’ADL (la part subvencionada i la cofinançada amb fons propis), per
tal que el Consorci puga procedir amb normalitat a la cobertura dels costos
laborals corresponents a l’ADL. El Consorci de la Ribera, per la seua banda, té
el compromís de transferir a l’Ajuntament l’import del finançament del
SERVEF, de forma immediata una vegada rebuda la subvenció corresponent.
La prestació del servei de l’AEDL en l’Ajuntament de Favara es el 40% de la
jornada laboral i l’inici de la prestació del servei de l’AEDL és el dia 30 de
desembre de 2016.
Per tot allò exposat anteriorment,
RESOLC:
PRIMER.- Assumir l’obligació i compromís de transferir mensualment (el dia
26 de cada mes) al Consorci de la Ribera l’import íntegre del cost salarial que
correspon al tècnic o tècnica de l’Agència de Desenvolupament Local tant de
la part subvencionada (80% 829,32 euros) com la corresponent al
cofinançament mitjançant fons propis (20% 207,33 euros), per un import
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De conformitat amb l’esmentat acord amb el Consorci, l’Ajuntament assumeix
el cost d’aquest servei en la part no subvencionada pel SERVEF, import que
es transfereix per l’Ajuntament al Consorci segons la liquidació a remetre per
este organisme.

global de 1036,66€ mensuals que correspon a la dedicació horària de l’ADL
en este Ajuntament (40% de la jornada), per a cada mensualitat completa de
prestació del servei, o la part proporcional si alguna mensualitat no és
completa.
SEGON.- Instar al Consorci de la Ribera perquè observe escrupolosament el
seu compromís de transferir la part finançada pel SERVEF de forma
immediata, una vegada s’obtinga per eixa entitat l’import de la corresponent
subvenció.
TERCER.- Comunicar aquest acord al Consorci de la Ribera (C/Taronger, 116
d’Alzira 46600)
QUART,-Donar compte i ratificar, si cal, aquest acord en el proper Ple de la
Corporació.
Lo manda y firma Alcaldesa, en Favara, a la fecha de la firma; de lo que,
como Secretaria - Interventora, doy fe.>>

Es sotmès a votació i s’aprova la ratificació de la resolució d’alcaldia
84/2017 per unanimitat dels regidors presents.

QUART PUNT
APROVACIÓ, SI S’ESCAU D’ACORD D’INICI DE L’EXPEDIENT D’ALIENACIÓ
ONEROSA I PER SUBHASTA DEL BE PATRIMONIAL DE PLANTA DE GARATGES
UBICADES EN XEST.

<<APROVACIÓ, SI S’ESCAU D’ACORD D’INICI DE L’EXPEDIENT
D’ALIENACIÓ ONEROSA I PER SUBHASTA DEL BE PATRIMONIAL DE
PLANTA DE GARATGES UBICADES EN XEST.
Considerant que per resolució i a instància de l’Ajuntament de Favara es va
despatxar execució hipotecaria per import de 164.240,51 euros de principal
mes interessos de l’execució y costes, de la propietat del executat
Construcciones Fernando Muñoz SL
Vist que mitjançant decret 56/2014 judicial en data 20/02/2014 es va
ADJUDICAR a la Corporació de Favara la FINCA 29.513 «planta de sótano
destinada a garatge, sito en Plaça de España nº 9 de Cheste e inscrita en el
Registro de la Propiedad de Chiva al tomo 883, Libro 150, Folio 152.
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Per Alcaldia s’explica el motiu i sentit de la proposta d’alcaldia següent:

Considerant necessari i oportú formalitzar l’alienació onerosa i per subhasta
del be patrimonial ubicat al municipi de Xest identificat anteriorment.
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. Iniciar els tràmits administratius i legals per conformar l’expedient
d’alienació onerosa i per subhasta del be patrimonial dels «garatges del
municipi de Xest» ubicades a la Plaça de España, nº 9.>>
Per ALCALDIA s’explica que reberen les cotxeres en un lloc apartat de Xest i es
donen compte que aquestes cotxeres es un cost per al poble de Favara de
manteniment, de reparació de la façana, despeses de manteniment i demes.
Pel tècnic municipal s’ha informat amb un estudi comparatiu amb les cotxeres
de l’envoltant i proposa vendre les cotxeres per prescindir de la despesa
continua i sense perdre patrimoni invertir-ho en patrimoni del ter me
municipal. Si en el cas de que quedara deserta la venda comptar amb la
possibilitat de baixar el seu preu de venda.
PEDRO JUAN argumenta que per aquest tema no tenen cap problema i que
quant mes prompte es venda molt millor, perquè en ningun moment
l’ajuntament de Favara volia tindre les cotxeres en propietat però va ser
conseqüència de l’embargament als constructor i amb unanimitat del plenari
econòmica del constructor.
Sotmés a votació la proposta d’alcaldia es aprovada per unanimitat
dels regidors presentes.

PUNT CINQUÈ
DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL DE MOROSITAT, PERÍODE MIG DE
PAGAMENT TRIMESTRAL (RD635/2017) I DEL PLA PRESSUPOSTARI A CURT
TERMINI 2018-2020.
L’Alcaldessa dona la paraula a la Secretària.
6
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es va decidir fer ho d’aquesta manera donada la falta de disponibilitat

La Secretària dona compte i explica els termes e informació inclosa a l’Informe
anual de morositat, amb el detall trimestral de cada trimestre de l’exercici
2016. Al mateix temps, es dona compte del Pla Pressupostari a curt termini
per al període 2018-220 i el seu enviament a l’Oficina de Coordinació
Financera d’Entitats Locals i la seua aprovació mitjançant l’oportuna resolució
d’alcaldia.
La sessió de plenària es dóna per assabentat dels informes
d’intervenció relatius a l’Informe de morositat, els Període Mig de
pagament trimestral i el Pla Pressupostari a curt termini 2018-2020.

PUNT SISÈ
MOCIÓ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA DE 2017 PRESENTADA PER Mª JOSÉ
MALONDA PÉREZ (G.M. COMPROMÍS) I RAFAEL GISBERT ARAGÓ (G.M.
SOCIALISTA).
Per l’Alcaldessa es dona la paraula a la regidora MARIA JOSE MALONDA. La
regidora argumenta el sentit de la moció presentada:

Presentada per M. JOSÉ MALONDA PÉREZ, regidora del grup COMPROMÍS,
amb DNI 73557631C i RAFAEL GISBERT ARAGÓ, portaveu del grup PSOE, amb
DNI 52730682P, mitjançant el present escrit, i fent ús de les atribucions que li
confereix i a l'empara d'allà que s'ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les Entitats locals, article 97.3, eleva al Ple de la Corporació
per al seu debat.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la
no-discriminació per raó de sexe. Per la seua banda, l’article 9.2 consagra
l’obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat
siga real i efectiva.
La igualtat entre dones i hòmens és un principi jurídic universal reconegut en
diversos textos internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la
Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la
dona, aprovada per l'Assemblea General de Nacions Unides al desembre de
1979 i ratificada per Espanya en 1983.
La igualtat és, així mateix, un principi fonamental en la Unió Europea.
Aquesta igualtat entre dones i hòmens i l'eliminació de les desigualtats entre
unes i altres són un objectiu que ha d'integrar-se en totes les polítiques i
accions de la Unió i dels seus membres.
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<< MOCIÓ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA DE 2017

Al nostre país es va aprovar la LLEI ORGÁNICA 3/2007, de 22 de març, per a
la igualtat efectiva de dones i hòmens, ja que a pesar dels avanços normatius
aconseguits fins a aqueix moment, s’evidenciaven manifestacions de
violència de gènere, discriminació salarial, major desocupació femenina,
escassa presència de les dones en llocs de responsabilitat política, social,
cultural i econòmica, o problemes de conciliació entre la vida personal,
laboral i familiar.
El pròxim 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona, des de totes
les institucions s'ha intentat enviar un missatge clar i concís la necessitat
d'aconseguir la igualtat REAL, aquest dia és cada vegada més una ocasió per
a reflexionar sobre els avanços aconseguits, exigir canvis i celebrar els actes
de valor de dones comunes que han exercit una funció extraordinària en la
historia, reclamant drets bàsics com l’accés a l ‘educació, la cultura, el treball
o la política.
És necessari acabar amb les moltes discriminació a que les dones estan
sotmeses, laboral, salarial, sostre de cristall, falta de representativitat i de
referents femenins, falta de coresponsabilitat familiar o assignació
d'estereotips per qüestions de gènere.
Com hem referit anteriorment els poders públics tenen l ’obligació d’adoptar
mesures d'acció positiva per a fer real la igualtat econòmica, social i cultural,
per a aconseguir una societat més democràtica, més justa i més solidària.
El dret a la igualtat ha d'inculcar-se des de la infància, sent aquesta la millor
forma d'aconseguir que en un futur els hòmens i dones convisquen d'una
manera igualitària i solidària, per la qual cosa és necessari potenciar
l'educació en valors.

És necessari un esforç col·lectiu, per la qual cosa els Ajuntaments han de
fomentar la mobilització i sensibilització de la societat en general a través de
la conscienciació de la ciutadania, per tot aixà, es proposa al Ple l'adopció
dels següents:

ACORDS
PRIMER. Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona,
promovent esdeveniments dirigits a reforçar el principi d'igualtat entre
hòmens i dones i sumar-nos al lema de 1'0NU «les dones en un món laboral
en transformació: cap a un planeta 50-50 al 2030».
SEGON. Impulsar un pacte d'estat per a la lluita contra tota discriminació
contra la dona sobretot la que suposa tot tipus de violència.
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L’administració local és l’Administració més pròxima al ciutadà, més pròxima
als problemes que afronta la dona i per aixà constitueix l’agent dinamitzador
més apropiat per a promoure una societat verdaderament igualitària,
promovent accions concretes dirigides a la prevenció de conductes
discriminatòries i a la previsió de polítiques actives d’igualtat sobre els
diversos àmbits socials, i culturals,

TERCER. Exigir a les empreses la no-discriminació en cap de les seues formes
a l'hora de realitzar concessions administratives.
QUART, Promoure campanyes d'informació i sensibilització permanents i
accessibles a tota la població, i que es facen extensives al llarg de l'any,
utilitzant per a aixà pel•lícules, cartells, col•loquis... sobre la història de la
dona, els seus èxits i la seua situació encara discriminada en nombrosos llocs
del món.
CINQUÉ: Prioritzar a l'hora d'actualitzar el nomenclàtor dels carrers, el nom
de dones que hagen sigut representatives o rellevants en el municipi.
SISÉ. Impulsar campanyes de sensibilització dirigides a adolescents, per a
aconseguir la seua educació en el respecte i la igualtat de gènere.
SETÉ. Elaborar (en el cas de no existir) i desenrotllar un pla d'igualtat entre
hòmens i dones com a ferramenta per a superar els desequilibris existents
entre les situacions i condicions de vida d’hòmens i dones.
HUITÉ. Promoure en centres educatius concursos de relats, dibuixos... sobre
la igualtat familiar, social i laboral entre hòmens i dones.
NOVÉ. Donar suport a campanyes d'informació dirigides a la població
immigrant, sobre la legislació espanyola en matèria d’igualtat entre hòmens i
dones. >>
El regidor PEDRO JUAN comenta que agradaria que altra vega els facen
participar en la moció, donat que tots estan d’acord, perquè si no cada any es
farà una carrera per vorer que partit presenta la moció abans. Les coses en les

RAFAEL GISBERT argumenta que s’ha posat el nom de l’equip de govern per
presentar-la però aquesta moció es una moció proposada per la Federació
valenciana de de municipis i províncies.
ALCALDIA proposa agarrar un compromís per part de tots el grups municipals
polítics abans de presentar aquest tipus de mocions donar la possibilitat de
participar tots la seua presentació i proposa d’aprovació plenària.
Sotmès a votació s’aprova amb unanimitat dels regidors presents la
moció proposada.

HUITÉ PUNT
INFORMACIÓ D’ALCALDIA
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que estem tots d’acord s’hauria de fer una declaració institucional.

L’Alcaldessa dona compte als membres de la sessió de que a l’estiu haurà
pediatra encara que no esta confirmat el seu horari.
Alcaldessa dona comte dels esdeveniments propers: El dia 14 de maig serà la
primera carrera a favor del Càncer i el dia 30 d’abril tindrà lloc el III Trail dels
Senglars a Favara.
Alcaldessa informa que l’associació amics de la música fa invitació de
l’homenatge a Salvador España el dia 8 d’abril i dona trasllat d’aquesta
invitació a la resta de membres de la sessió.
L’Alcaldessa informa que s’ha aprovat en Junta de govern local un projecte de
mezcla de l’aigua dels pous per a vore si rebaixen els costos de l’aigua que ve
de la depuradora.

DESÉ PUNT.
ASSUMPTES D’URGÈNCIA, D’ACORD AMB ALLÒ QUE DISPOSA L’ARTICLE 91.4
DEL ROF.
No havent cap punt d’urgència es dona pas al següent punt de l’ordre del dia.

ONZE PUNT.
PRECS I PREGUNTES



El regidor PEDRO JUAN VICTORIA pregunta sobre que durant el temps
de baixa mèdica de l’enterrador com s’ha cobert el servici. EL regidor
RAFAEL GISBERT confirma que durant aquest termini es varen valorar
les possibilitats i es va demanar a una empresa si podria fer el servei
de l’enterrament.
PEDRO JUAN afegeix que l’empresa de construcció no te llicència per a
enterrar i que ara el regidor ha fet el que li ha donat la gana.
JUAN SERRA demana que la Secretària informe sobre si l’empresa té
que tindre una serie de cursillos per a poder enterrar.



RAFAEL GISBERT comenta que respecte al punt de la neteja de sendes
a la muntanya que va eixir a l’anterior plenària es va comentar ha
concretat amb els tècnics de la Conselleria l’obertura de sendes, els
beneficis d’aquetes tasques ajuden a protegir incidís i a la natura i que
10
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L’Alcaldessa dona pas al torn de precs i preguntes:

no ha que fer alarma socials. JUAN SERRA adverteix del perill si algun
dia agarren a alguna persona obrint la senda qui va a respondre d’això,
encara que no hi haja que alarmar hi ha que tindre en compte les
normes a complir.
PEDRO JUAN comenta al regidor que el 16 de març 2017, la Conselleria
d’agricultura , medi ambient canvi climàtic i desenvolupament rural, el
nº 8001, va dictar una resolució i en el seu punt 11 prohibix totalment
netejar les sendes. RAFAEL GISBERT es compromet a mirar-la i
contestar a la següent sessió plenària.
PEDRO JUAN demana que la persona que vaja a netejar que tinga un
paper de l’ajuntament autoritzant de la neteja per si el Seprona li
demana responsabilitats.
Per ALCALDIA es demana que la Secretària informe sobre la legalitat
d’apertura de noves sendes amb motiu de la celebració del III Trail de
Favara i a partir d’aquest informe decidirem si es alguna cosa
prohibitiva i advertirem amb la finalitat de prevenció.
I no havent-hi més assumptes que tractar i sent les 19:37 hores del dia 27 de
març de 2017, la Presidència va alçar la sessió, de la qual com a secretària
estenc esta acta.
Vist i plau
L'Alcaldessa

La Secretària
Lourdes Navarro Collado
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