
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE  L'AJUNTAMENT DE 
FAVARA PLE  DE  DATA 6 DE SETEMBRE DE DOS MIL DESSET

                       

Dia : 6 de setembre de 2017
Hora 20:00 hores
Lloc Casa Consistorial de Favara

Sessió Extraordinària
Convocatòria Primera 

Assistents
Alcalde-President: Oro Azorín Canet (COMPROMÍS)

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)

Secretari Interventor Francisco A. Palomares Julián

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:

PRIMER.- APROVACIÓ PROJECTE REFORMA CASA DE LA CULTURA

SEGON.- APROVACIÓ INICIAR EXPEDIENT PER A  LA CONTRACTACIÓ 
OBRA REFORMA CASA DE LA CULTURA

PRIMER PUNT. 
APROVACIÓ PROJECTE REFORMA CASA DE LA CULTURA



Per  part  de  l'Alcaldessa,  Oro  Azorín  Canet,  s'informa  al  Ple  de  la 
redacció del projecte d'obres per a la reforma de la Casa de la Cultura i  
que  a  causa  de  l'import  del  mateix  és  competència  del  Ple  de 
l'Ajuntament la seua aprovació. 

L'Alcaldessa pregunta al portaveu del Partit Popular si ha consultat en 
les oficines municipals el projecte.

El  portaveu  del  grup  municipal  Popular,  PEDRO  JUAN  VICTORIA 
MIÑANA,  comenta  que  no  ha  consultat  el  projecte  per  que  el  grup 
Popular està en contra de l'obra de reforma de la Casa de la Cultura, 
que segur que el projecte està bé però que una obra d'aqueix import, 
480.000 €, no soluciona el problema de l'aforament ja que contínua 
sent el mateix. L'opinió del grup Popular és que disposant l'Ajuntament 
de solars s'ha de realitzar una nova construcció.

Per part de la Sra. Alcaldessa, ORO AZORIN CANET, s'informa que el 
motiu de realitzar la reforma no és per un problema d'aforament sinó 
per que l'edifici actual  es troba molt deteriorat per que s'ha invertit, 
fins  ara,  molt  poc  en  el  seu  manteniment,  a  mes  no  compleix  la 
normativa  en  banys,  accessibilitat  i  no  té  llicencia  d’activitat.
Així mateix s'ha de diferenciar entre cultura i festa i la intenció és que 
la Casa de la Cultura es dedique a actes culturals i els actes festius es 
traslladen a un nou edifici que s'està redactant el projecte per a la seua 
construcció en el solar de l'Ajuntament en la Plaça Vera Creu.

Per part del portaveu del grup socialista, RAFAEL GISBERT ARAGO, es 
manifesta que el seu grup està a favor de la reforma de la Casa de la 
Cultura  actual  pel  mal  estat  en  què  es  troba  i  per  no  complir  la 
normativa.

El regidor del grup Popular, JUAN SERRA GALAN, comenta que Favara 
està sanejada econòmicament i pot afrontar la construcció d'una nova 
Casa de la Cultura

Per part del portaveu del grup Popular, PEDRO JUAN VICTORIA MIÑANA, 
es  comentar  que  les  instal·lacions  no  estaven  tan  mal,  s'havien 
reformat els banys i el local disposava d'una OCA.

Per part de la Sra. Alcaldessa, ORO AZORÍN CANET, es comenta que 
actualment  el  construir  una  Casa  de  la  Cultura  és  inviable 
econòmicament ja que suposaria una inversió d'al voltant d'un milió 
d'euros.
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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  des  quatre  regidors  dels  grup  municipal  Compromís  i 
amb el  vot  en contra  dels  tres  regidors  del  Grup  Municipal 
Popular.

SEGON PUNT
APROVACIÓ INICIAR L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRE DE 

REFORMA DE LA CASA DE LA CULTURA

Per part de l'Alcaldessa, Oro Azorín Canet, s'informa al Ple a causa de 
l'import de l'obra és competència de l'Ajuntament Ple l'aprovar l'inici 
de l'expedient de contractació de l'obra "REFORMA DE LA CASA DE LA 
CULTURA", el procediment de la qual serà obert, oferta econòmica més 
avantatjosa.

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  des  quatre  regidors  dels  grup  municipal  Compromís  i 
amb el  vot  en contra  dels  tres  regidors  del  Grup  Municipal 
Popular.

Per part de la Sra. Alcaldessa es manifesta que encara que no conste 
en l'Ordre del dia per ser un Ple extraordinària, si hi ha algun Regidor 
que desitge realitzar algun prec o pregunta s'acceptarà

Cap regidor sol·licita la paraula

Per part de la Sra. Alcaldessa es comunica al públic assistent si hi ha 
algun  que desitge prendre la paraula.

Cap persona del públic assistent sol·licita la paraula.

I no havent-hi més assumptes que tractar  i sent les 20:27 hores del 
dia 6 de setembre de 2017, la Presidència va alçar la sessió, de la qual 
com a secretari accidental estenc esta acta.
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       Vist i plau
      L'Alcaldessa

        El Secretari accidental

Oro Azorín Canet            Francisco A. Palomares Julián
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